รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

2

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
จางซอมแซมทอประปา บริเวณดานหนาหอง 505 และหอง 515 หอพัก
11,820.00
เทา-ทอง 4
จางซอมแซมปมน้ํา อาคาร A หอพักเทา-ทอง 2
6,400.00

3

จางซอมแซมปมน้ํา อาคาร B หอพักเทา-ทอง 3

23,270.00

4

จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4

1,926.00

5

ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด

6

1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,820.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0218064010005
05/01/2564 -

6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PR0218064010002

05/01/2564

-

-

23,270.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PO0218064010001

08/01/2564

-

-

1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0218064010001

05/01/2564

-

-

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศรีราชา คอลลซายน

PR0218064010003

05/01/2564

-

-

จางจัดทําตรายาง จํานวน 1 อัน

3,890.00

3,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0218064010008

06/01/2564

-

-

7

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 ชนิด

2,330.86

2,330.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0218064010007

06/01/2564

-

-

8

จางซอมแซมทอน้ํา และเปลี่ยนฝาเพดาน หอง B522 หอพักเทา-ทอง 3

12,410.00

12,410.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด

PO0218064010004

13/01/2564

-

-

9

ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด

62,100.00

PR0218064010015

08/01/2564

-

-

10

ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

15,000.00

62,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
15,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0218064010013

08/01/2564

-

-

11

ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

1,820.00

PR0218064010014

08/01/2564

-

-

12

จางซอมแซมเครื่องสูบน้ํา หอพักกองกิจการนิสิต 1

12,480.00

12,480.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PO0218064010005

14/01/2564

-

-

13

จางซอมแซมทอสงน้ํา อาคาร B หอพักเทา-ทอง 2

1,960.00

1,960.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PR0218064010022

11/01/2564

-

-

14

ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

860.00

860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064010025

14/01/2564

-

-

15

ซื้อวัสดุ จํานวน 6 ชนิด

4,010.00

4,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064010031

21/01/2564

-

-

1,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

หน ้า 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,200.00

16

ขออนุมัติจัดจางเขาเลม สันกาว ปกเคลือบ จํานวน 15 เลม

17

ขออนุมัติจางเหมาบริการอบละอองฆาเชื้อภายในอาคารสหศึกษา คณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร

18

ขออนุมัติจัดซื้อลูกบิดประตูของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

19

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณปรับปรุงหอง 207 ชั้น 2 ของคณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร 2

7,414.00

20

ขออนุมัติจัดจางทํารายงาน องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง

21

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

22

ขออนุมัติจางทําตรายางของงานการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร

320.00

23

ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) และน้ํากลั่น สําหรับใชกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาสํารอง (Generator) และเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire
pump)

2,740.00

24

ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานงานประชาสัมพันธ ประจําเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

25

ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานงานบุคคล ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

31,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ ราคาจาง
1,200 บาท

PO0300064010001

04/01/2564

-

-

ราคาซื้อ 500 PR0300064010003

04/01/2564

-

-

7,414.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ
7,414 บาท

ราคาซื้อ

PR0300064010005

05/01/2564

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส
1,800 บาท

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 06/01/2564

-

-

8,978.21

8,978.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาซื้อ
8,978.21 บาท

PR0300064010098

20/01/2564

-

-

PR0300064010097

20/01/2564

-

-

2,740.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง, รานเกษม
ไดนาโม
ราคาซื้อ 2,740 บาท

PR0300064010100

25/01/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แกวแหวน
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064010109

27/01/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
9,000 บาท

ราคาเสนอ

PR0300064010110

27/01/2564

-

-

500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด
31,500 บาท
500.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณ อีเลคทริค
บาท

320.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
บาท

หน ้า 2

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064010001
04/01/2564 -

ราคาจาง 320

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26

ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานงานงานวิจัย บริการวิชาการ และ
สารบรรณ ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564

27

ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ ราคาจาง
8,000 บาท

PR0300064010115

27/01/2564

-

-

28

ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานงานคอมพิวเตอร ประจําเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ
9,000 บาท

PR0300064010116

28/01/2564

-

-

29

ขออนุมัติซื้อกลองกระดาษสําเร็จรูป

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัญฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,428.00

PR0400064010014

05/01/2564

-

-

30

ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

1,190.00

1,190.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,190.00

PR0400064010019

05/01/2564

-

-

31

ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 840.00

PR0400064010021

05/01/2564

-

-

32

ขออนุมัติซื้อนาฬิกาดิจิตอล

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเกียงนาฬิกา 2,400.00

PR0400064010024

06/01/2564

-

-

33

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

PR0400064010041

07/01/2564

-

-

34

ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

4,815.00

PR0400064010029

07/01/2564

-

-

35

ขออนุมัติซื้อเครื่องจายสบูเหลว ชนิดติดผนังแบบอัตโนมัติ

1,006.00

PR0400064010051

11/01/2564

-

-

36

ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00

PR0400064010048

11/01/2564

-

-

37

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

860.00

860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 860.00

PR0400064010053

11/01/2564

-

-

38

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในการเดินสายสัญญาณอินเทอรเน็ต

4,241.48

4,241.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด 4,241.48

PR0400064010054

11/01/2564

-

-

165.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ
8,000 บาท

ราคาเสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064010111
27/01/2564 -

ราคาจาง

165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัญฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 165.00
4,815.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม
4,815.00
1,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กูดลัค ซัพพลายพารท จํากัด 1,006.00

หน ้า 3

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
170.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

39

ขออนุมัติซื้อซองกันกระแทก

40

ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00

PR0400064010065

13/01/2564

-

-

41

ขออนุมัติซื้อพระบรมฉายาลักษณและกรอบรูป

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานนินจาเฟรม 3,400.00

PR0400064010062

13/01/2564

-

-

42

ขออนุมัติซื้อรางปลั๊กไฟ

6,000.00

PR0400064010068

13/01/2564

-

-

43

ขออนุมัติซื้อมือจับลิ้นชัก

1,712.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
5,890.00
1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอฟ.เอซ. จํากัด 1,712.00

PR0400064010067

13/01/2564

-

-

44

ขออนุมัติซื้อพานพุมเงินพุมทอง

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ 1,700.00

PR0400064010063

13/01/2564

-

-

45

ขออนุมัติซื้อเครื่องจายเจลแอลกอฮอล ชนิดติดผนังแบบอัตโนมัติ

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนติคส (ประเทศไทย) จํากัด 5,992.00 PR0400064010066

13/01/2564

-

-

46

ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

PR0400064010069

13/01/2564

-

-

47

ขออนุมัติซื้อถังขยะสําหรับทิ้งเข็มและของมีคม

1,551.50

1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธเมติค จํากัด 1,551.50

PR0400064010064

13/01/2564

-

-

48

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

1,320.00

PR0400064010077

14/01/2564

-

-

49

ขออนุมัติจางจัดทําแจกันดอกไมสด

1,000.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
1,026.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 1,000.00

PR0400064010078

15/01/2564

-

-

50

ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 2,500.00

PR0400064010079

15/01/2564

-

-

51

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

3,895.00

3,895.00 เฉพาะเจาะจง ราน TFBabyland 3,895.00

PR0400064010081

15/01/2564

-

-

52

ขออนุมัติจางเหมาจัดทําปายสติกเกอร

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยพิมพปายทีแม็ทซ-ดีไซน 1,284.00

PR0400064010080

15/01/2564

-

-

53

ขออนุมัติซื้อลูกบอลนิ่มลายการตูน

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเคแลนด 2,246.00

PR0400064010085

15/01/2564

-

-

12,000.00

170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 170.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064010058
12/01/2564 -

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 12,000.00

หน ้า 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

54

ขออนุมัติซื้อฟลมติดกระจก

55
56

ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา
ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

57

ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

58

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,300.00
19,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
3,160.00
19,400.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ 19,400.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064010082
15/01/2564 PR0400064010088

18/01/2564

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00

PR0400064010087

18/01/2564

-

-

525.00

525.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี. พริ้นช็อป 525.00

PR0400064010093

19/01/2564

-

-

ขออนุมัติซื้อฟองน้ํากอนใหญ

2,860.00

2,860.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ 2,860.00

PR0400064010089

19/01/2564

-

-

59

ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม
เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ
การใชงานของรถยนต

3,103.00

3,103.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 3,103.00

PR0400064010096

19/01/2564

-

-

60

ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

57.00

57.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุค เซอรวิส จํากัด 57.00

PR0400064010095

19/01/2564

-

-

61

ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

418.00

418.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 418.00

PR0400064010094

19/01/2564

-

-

62

ขออนุมัติซื้อวัสดุทางการแพทย

8,550.00

8,550.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 8,550.00

PR0400064010090

19/01/2564

-

-

63

ขออนุมัติซื้อฮารดดิสก

2,450.00

2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาขน) 1,080.00

PR0400064010100

21/01/2564

-

-

64

ขออนุมัติซื้อรองเทาแบบปดหนาเทา

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปไลน โพรดักส จํากัด 4,350.00

PR0400064010108

21/01/2564

-

-

65

ขออนุมัติซื้อ Software Antivirus

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาขน) 1,890.00

PR0400064010101

21/01/2564

-

-

66

ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมรายงาน

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,600.00

PR0400064010111

22/01/2564

-

-

67

ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว

400.00

PR0400064010112

22/01/2564

-

-

400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คโคร จํากัด (มหาชน) 335.00

หน ้า 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานซีลลอส อารต ดีไซน 1,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064010124
27/01/2564 -

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 4,000.00

PR0400064010118

27/01/2564

-

-

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064010129

28/01/2564

-

-

854.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 854.00

PR0400064010128

28/01/2564

-

-

8,303.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฤทธิ์ชัย เทค จํากัด

PR0600064010003

04/01/2021

-

-

940 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง

PR0600064010001

04/01/2021

-

-

15,910.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก

PR0600064010002

04/01/2021

-

-

33,084.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด

PR0600064010005

04/01/2021

-

-

PR0600064010012

05/01/2021

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรี ว.พานิช

PR0600064010019

05/01/2021

-

-

16,371.00 เฉพาะเจาะจง ทีเค ซัพพลาย

PR0600064010022

05/01/2021

-

-

9,597.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ หจก.ซายนติฟค เคมี
PR0600064010011
คอล ซัพพลาย, หจก.ชลบุรี ว.พานิช, บริบาลเภสัช

05/01/2021

-

-

PO0600064010002

05/01/2021

-

-

PR0600064010016

05/01/2021

-

-

68

ขออนุมัติซื้อสติกเกอร

69

ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

4,000.00

70

ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

71

ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

854.00

72

ขออนุมัติซอมระบบหลอเย็น จํานวน 4 รายการ

73

คซอมแซม

74

ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

15,910.90

75

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

33,084.40

76

วัสดุ

9,887.00

77

วัสดุ

10,000.00

78

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

16,371.00

79

วัสดุ

80

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

81

ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 รายการ

22,871.25

22,871.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค เคมีคอล ซัพพลาย

8,303.20
940

9,597.00

9,887.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ JA copy center

หน ้า 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,780.00

82

วัสดุ

83

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

9,416.00

84

วัสดุ

2,963.00

85

ขออนุมัติงานซอมแซม จํานวน 5 รายการ

86

วัสดุ

8,936.00

87

วัสดุ

9,896.00

88

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย

89

วัสดุ

90

วัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

91

ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 6 รายการ

92

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

93

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

14,620.00

94

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

4,686.60

95

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

2,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,780.00 เฉพาะเจาะจง ST APPLIANCE, บจก.เคมีคอล เอ็กซเพรส,
บจก.อิตัลมาร (ประเทศไทย), นายไชยพร แซตัน
9,416.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซเปเปอร กรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064010009
05/01/2021 -

PR0600064010020

05/01/2021

-

-

2,963.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ, 888 รวงขาวพาณิชย, รานเจียบฮวด, PR0600064010017
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
17,655.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
PO0600064010003

05/01/2021

-

-

05/01/2021

-

-

PR0600064010013

05/01/2021

-

-

PR0600064010010

05/01/2021

-

-

23,780.00

8,936.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ หจก.ชลบุรี ว.พานิช,
บริบาลเภสัช
9,896.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน ประยูรศักดิ,์ ซิลลอส อารต ดีไซน,
บจก.ทีทีเค ซายเอนซ
23,780.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064010001

05/01/2021

-

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064010025

06/01/2021

-

-

PR0600064010036

06/01/2021

-

-

PR0600064010035

06/01/2021

-

-

PR0600064010024

06/01/2021

-

-

PR0600064010055

07/01/2021

-

-

4,686.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพพลาย จํากัด

PR0600064010052

07/01/2021

-

-

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064010057

07/01/2021

-

-

17,655.00

4,590.30
12,519.00
3,295.60

4,590.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด
12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด
3,295.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายนสเปค จํากัด
14,620.00 เฉพาะเจาะจง ทีเค ซัพพลาย

หน ้า 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,010.08

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,010.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064010056
07/01/2021 -

96

ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

97

ขออนุมัติซื้อ

32,600.00

32,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600064010050

07/01/2021

-

-

98

ขออนุมัติซื้อ

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064010049

07/01/2021

-

-

99

ขออนุมัติงานซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064010059

07/01/2021

-

-

100

ขออนุมั ติซื้อวัสดุอื่นๆ

6,130.00

6,130.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600064010058

07/01/2021

-

-

101

วัสดุ

600 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0600064010064

08/01/2021

-

-

102

ขออนุมัติซื้อวัสดุ 6 รายการ

8,275.00

8,275.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR0600064010070

11/01/2021

-

-

103

ขออนุมัติซื้อวัสดุ 20 รายการ

9,920.00

9,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600064010072

11/01/2021

-

-

104

ขออนุมัติซื้อวัสดุ 12 รายการ

9,759.00

9,759.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600064010071

11/01/2021

-

-

105

ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 17 รายการ

PR0600064010073

11/01/2021

-

-

106

ขออนุมัติซื้อ

PR0600064010076

12/01/2021

-

-

107

ขออนุมัติวื้อวัสดุสารเคมี จํานวน 7 รายการ

24,422.75

24,422.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064010098

14/01/2021

-

-

108

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

58,122.40

58,122.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064010097

14/01/2021

-

-

109

วัสดุ

47,499.99

47,499.99 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.ซี. อินเตอรเทรด

PR0600064010099

14/01/2021

-

-

110

วัสดุ

4,280.00

PR0600064010090

14/01/2021

-

-

600

20,174.85
5,000.00

20,174.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
หน ้า 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,130.00

24,130.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064010005 14/01/2021 -

28,890.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0600064010006

14/01/2021

-

-

3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064010102

15/01/2021

-

-

6,516.30 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยเทรด คอมมูนิเคชั่น

PR0600064010101

15/01/2021

-

-

PO0600064010007

19/01/2021

-

-

6,612.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR0600064010109

19/01/2021

-

-

9,880.00

9,880.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PR0600064010116

20/01/2021

-

-

ครุภัณฑถังน้ํา

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064010008

20/01/2021

-

-

119

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 10 รายการ

11,760.00

11,760.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร

PR0600064010118

20/01/2021

-

-

120

ขออนุมัติซื้อ

3,100.00

PR0600064010119

21/01/2021

-

-

121

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-GF/C Glass Circles 47 mm100/pk

6,933.60

3,100.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค, รานไพรเวชคาวัสดุ และ
รานนายพิศาล นิโตรชานนท
6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064010124

22/01/2021

-

-

122

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

2,910.40

2,910.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064010122

22/01/2021

-

-

123

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 3 รายการ

4,771.13

4,771.13 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

PR0600064010123

22/01/2021

-

-

124

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4 รายการ

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จํากัด

PR0600064010125

22/01/2021

-

-

125

ซอมแซมไมกันอัตโนมัติ

PR0600064010126

22/01/2021

-

-

111

ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

112

คาจางเหมาบริการ

113

วัสดุ

3,500.00

114

กระเชาของขวัญ

6,516.30

115

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ 2 รายการ

116

ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

6,612.60

117

คาซอมแซม

118

28,890.00

91,600.00

17,120.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

91,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท จํากัด

17,120.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
หน ้า 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะ นิว โซลูชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064010127
22/01/2021 -

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064010128

22/01/2021

-

-

คาซอมแซม

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064010139

28/01/2021

-

-

129

วัสดุ

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064010146

29/01/2021

-

-

130

ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ Carrier ขนาด 78,000
BTU หมายเลขครุภัณฑ 570101401000710 และเครื่องปรับอากาศ
Carrier ขนาด 78,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ 570101401000712
หองประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการจางแนบ

13,375.00

PO0700064010001

06/01/2564

-

-

131

ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 7,072 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร ขนาด A1 จํานวน 58 แผน พรอมคาเขา
เลมแล็คซีน จํานวน 2 เลม (กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูอัตโนมัต)ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,182.40

3,182.40 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064010025

08/01/2564

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ

PR0700064010026

08/01/2564

-

-

133

ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายภาพสามมิติ
Visualizerเครื่องฉายภาพทึบแสงความละเอียด 5ลานพิกเซลพรอม
จอมอนิเตอรขนาด 7 นิ้วในตัวรุน D-47920ST ยี่หอ Vertex จํานวน 1
งาน

9,523.00

9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส
จํากัด

PR0700064010035

11/01/2564

-

-

134

ขออนุมัติจัดซื้อเกตเวยสําหรับไอโอทีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดแนบ

28,997.00

PO0700064010002

11/01/2564

-

-

135

ขออนุมัติจัดซื้อ แกส 48 กก. (รายละเอียดดังเอกสาร)

1,060.00

PR0700064010038

11/01/2564

-

-

136

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ซอมแซมหองน้ําชั้น 3 (อางลางมือ)

205.00

PR0700064010034

11/01/2564

-

-

126

ซอมเครื่องแสกน

127

ขออนุมัติจางซอม-เครื่องคอมพิวเตอร Notebook

128

132

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,210.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

28,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร ออโตเมชั่น เซนเตอร จํากัด
1,060.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาแกส 3119900219701
205.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

หน ้า 10

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

137

ขออนุมัติจัดซื้อ พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว

138

ขออนุมัติจัดซื้อ Carbopol 940 และ TEA 1kg (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร

139

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
73,027.50

PR0700064010039

11/01/2564

-

-

2,021.40

2,021.40 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064010033

11/01/2564

-

-

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสตรอน(ประเทศไทย) จํากัด

PO0700064010004

12/01/2564

-

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพวงหรีด " หรีดไทย" นางสุขวรรณ แซเตียว
31017 00124521
20,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700064010049

18/01/2564

-

-

PO0700064010005

18/01/2564

-

-

PR0700064010052

18/01/2564

-

-

3,777.00

262.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด (สาขาแหลมทองบางแสน
0105538032743
3,777.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0700064010050

18/01/2564

-

-

8,795.40

8,795.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064010048

18/01/2564

-

-

21,400.00

141

ขออนุมัติเบิกคาพวงหรีด จํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง
รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ
ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ จํานวน 12 กลอง คือ หมึก
เครื่องพิมพ Brother HL-3270CND 4 สีจํานวน 4 กลอง, หมึก
เครื่องพิมพ HP Laserjet CE285A จํานวน 4 กลอง และผาหมึก
เครื่องพิมพ Epson LQ SO15508 จํานวน 4 กลอง รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซื้อ

1,000.00

144

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ คือ ใสปฏิทิน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซื้อ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 13 รายการ คือ ลวดเสียบกระดาษกลม,
ถานเม็ดกระดุม 1.5V, ถุงมืออเนกประสงค, ผลิตภัณฑทําความสะอาด
พื้นและฆาเชื้อ ฯลฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

145

ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ Carrier ขนาด 36,000
BTU หมายเลขครุภัณฑ 5201014010888 และเครื่องปรับอากาศ
Carrier ขนาด 25,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ 5201014010904
หองคอมพิวเตอร ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

146

ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องมือวัดแบบหัวคีบ ระบบดิจิทัล 7 เครื่อง
เครื่องมือวัดแบบหัวคีบ ระบบแอนะล็อก 2 เครื่อง ดังเอกสารแนบ
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอย
กวา 3,500 ANSI Lumens ดังเอกสารแนบ ดังรายละเอียดแนบ

147

73,027.50 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064010003 11/01/2564 -

3,370.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีแอนดเอ็น ไฮเทค เคมีคอล

ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่อง Fatigue Testing
Machine 250 KN (UTM) หมายเลขครุภัณฑ
6635-015-0042-315-44 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

143

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,370.50

140

142

ราคากลาง

20,360.00

262.00

16,340.00

16,340.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ

PO0700064010008

19/01/2564

-

-

86,700.00

86,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นฟกส จํากัด

PO0700064010006

19/01/2564

-

-

หน ้า 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
51,173.00

148

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู พรอมทอน้ํายาเกินมาตรฐาน จํานวน 1
เครื่อง ดังรายละเอียดแนบ

149

ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

150

ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องวัดคาความเปนกรดตางและคาการนําไฟฟา 2
เครื่อง ดังรายละเอียดแนบ
ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 40000 บีทียู พรอมเมนไฟฟาและทอน้ํายาเกินมาตรฐาน
ดังรายละเอียดแนบ

40,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

51,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

22/01/2564

-

-

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรโทรนิกส จํากัด

PO0700064010010

26/01/2564

-

-

62,800.00

62,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PO0700064010012

26/01/2564

-

-

ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องวัดความขุน (Turbidity Meter) 2 เครื่อง ดัง
รายละเอียดแนบ
ขออนุมัติจัดจางปริ้นเอกสารโครงการ Business Brotherhood พรอม
เขาเลม จํานวน 4 เลม คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการจางแนบ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรโทรนิกส จํากัด

PO0700064010009

26/01/2564

-

-

1,104.00

1,104.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064010081

27/01/2564

-

-

154

ขออนุมัติจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่
บริหารโครงการระดับปฏิบัติการ โครงการแผนงานการพัฒนา
ความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain
Power Skill Up) (1ก.พ.64-31 มี.ค.64) รายละเอียดดัง
เอกสารแนบทาย

46,100.00

46,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาทิพย ชินวุฒิ

PO0700064010014

27/01/2564

-

-

155

ขออนุมัติจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่
บริหารโครงการระดับเชี่ยวชาญ โครงการแผนงานการพัฒนา
ความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain
Power Skill Up) (1ก.พ.64-31 มี.ค.64) รายละเอียดดัง
เอกสารแนบทาย

50,500.00

50,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศยา เทียมทินกฤต

PO0700064010013

27/01/2564

-

-

156

ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาของที่ระลึก คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง
รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ
ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ (เปลี่ยน
ใบพัดลมชุด CDU, เปลี่ยนมอเตอร CDU ใหม, เปลี่ยน CAPACITER 55
UF (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

152
153

157

1,218.60 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064010007 19/01/2564 -

PR0700064010066

151

1,218.60

ราคากลาง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภรณ เดชสุภา 3579900159004

PR0700064010080

27/01/2564

-

-

8,132.00

8,132.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0700064010089

28/01/2564

-

-

หน ้า 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
158

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064010001
04/01/2564 -

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR1000064010003

05/01/2564

-

-

159

ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต เดือนมกราคม
2564
ขออนุมัติเบิกเงินคา Adapter เครื่องสแกน

160

ขออนุมัติเบิกเงินคา Harddisk คอมพิวเตอร

9,940.00

9,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR1000064010002

05/01/2564

-

-

161

ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมบํารุงรถตู นง-4230

4,770.00

4,770.00 เฉพาะเจาะจง อูชางโจ

PR1000064010012

11/01/2564

-

-

162

ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรปรับปรุง 2564

2,259.00

2,259.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร,ราน SP PRINT

PR1000064010024

13/01/2564

-

-

163

ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Hp M2727 (53A)

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000064010025

13/01/2564

-

-

164

ขออนุมัติเบิกเงินคาสปอทไลท

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาชลบุร)ี

PR1000064010026

14/01/2564

-

-

165

ขออนุมัติเบิกเงินคาแผนอิเล็คโทรดสําหรับเครื่อง EMG

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มทีอุปกรณการแพทย จํากัด

PR1000064010033

19/01/2564

-

-

166

ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง 2564

PR1000064010032

19/01/2564

-

-

167

อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 15 เครื่อง

ราคาที่ตกลงฯ

PO1200064010001

11/01/2564

-

-

168

จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000Btu หอง Server อาคาร
KB (เครื่องที่ 2) จํานวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ
560101401000028

5,457.00

ราคาที่ตกลงฯ

PR1200064010007

11/01/2564

-

-

169

จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 92 ถัง

3,220.00

14/01/2564

-

-

170

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย จํานวน 3 เครื่อง

14/01/2564

-

-

171

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

3,220.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
ราคาที่ตกลงฯ PR1200064010013
3,220.00 บาท
11,235.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ PO1200064010002
11,235.00 บาท
1,660.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย ราคาที่ตกลงฯ PR1200064010027
1,666.00 บาท

22/01/2564

-

-

990.00

17,655.00

11,235.00
1,660.00

990.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

17,655.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
17,655.00 บาท
5,457.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
5,457.00 บาท

หน ้า 13

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

172

จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 12.98 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนมกราคม 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115
ชลบุร)ี

173
174
175
176
177
178
179
180

ซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบน้ํา จํานวน 30 ถุง
ซื้อเสปยโฟม จํานวน 3 กระปอง
ซื้อเทปพิมพอักษร
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP30A จํานวน 4 ตลับ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP202A จํานวน 4 ตลับ
ซื้อสายสัญญาณ ความยาว 30 เมตร จํานวน 1 เสน
ซื้อสาย Adapter และสาย USB
จางเปลี่ยนสายพานประตูลิฟต ตัวที่ 1

15,000.00
898.80
52,560.00
8,560.00
10,390.00
2,086.50
800.00
9,630.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
898.80 เฉพาะเจาะจง
52,560.00 เฉพาะเจาะจง
8,560.00 เฉพาะเจาะจง
10,390.00 เฉพาะเจาะจง
2,086.50 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง
9,630.00 เฉพาะเจาะจง

PR2500064010002
PR2500064110158
PR2500064010001
PR2500064120076
PR2500064120077
PR2500064120098
PR2500064120080
PR2500064110159

04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564

-

-

181

จางเปลี่ยนสายพานประตูลิฟต 2 เสน

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PR2500064110162

04/01/2564

-

-

182

จางทําสติกเกอรไดคัท ตราคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวน 3 ตารางเมตร
จางซอมแซมและเปลี่ยนชุดเบรกเกอรใหม ภายในหองอานหนังสือและ
หองสํานักงานสโมสรนิสิตหอพักแพทยชาย
จางซอมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Trane ขนาด 30000 BTU หอง 216
เลขครุภัณฑ 550101401000126
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม สีเขียวเขม
จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชํารุดภายในหองสงเสริมการเรียนรู
หองรับรองและหองประชุมสโมสรนิสิต หอพักแพทยหญิง
ซื้อวัสดุ อุปกรณ งานบานครัว จํานวน 16 รายการ
จางบริการตรวจเช็คลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในหอพัก
นิสิตแพทยชาย จํานวน 53 เครื่อง (ครั้งที่1)
คาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรับ - สง เอกสาร
จางซอมแซมกระเบื้องชํารุดดานหนาหองออกกําลังกายลานกิจกรรม
หอพักนิสิตแพทยหญิง จํานวน 1 งาน
จางซอมเครื่องปรับอากาศหอง 307 550101401000156

183
184
185
186
187
188
189
190
191

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
400.00 บาท

ราคาที่ตกลงฯ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064010026
22/01/2564 -

บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด
รานไถเส็ง
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด
ไอที เอเวอรรีติง
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา ศรีจันทร

PR2500064120097

04/01/2564

-

-

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด

PR2500064120101

04/01/2564

-

-

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR2500064120030

04/01/2564

-

-

3,595.20
21,453.50

3,595.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
21,453.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด

PR2500064010007
PR2500064010005

05/01/2564
05/01/2564

-

-

19,746.00
28,355.00

19,746.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย
28,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด

PR2500064010006
PR2500064010004

05/01/2564
05/01/2564

-

-

PR2500064010008
PR2500064120079

05/01/2564
12/01/2564

-

-

PR2500064010047

14/01/2564

-

-

400.00
5,612.00
18,190.00

400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจดี บริการ จํากัด
5,612.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน
18,190.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
หน ้า 14

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

192

ซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 600 แพค

193
194

จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอง 307 550101401000154
จางทําชองกระจกใสบานเลื่อน/เคานเตอรเซ็นเอกสาร สําหรับงาน
การศึกษา
จัดซื้อชุดชวยหายใจ สําหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย
จัดซื้อชุดถาดคียบอรด
คาจางเย็บเลมวารสารลวงหนา ป 2562 -2563 /เย็บซอมหนังสือ
จางจัดทําตรายาง
ขอความเห็นชอบในการจัดหารน้ํามันรถจักรยานยนต
ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม
ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064010046
14/01/2564 -

18,190.00
14,000.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด
18,190.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ชลบุรีมุงลวด

PR2500064010045
PR2500064010068

14/01/2564
18/01/2564

-

-

18,000.00
7,200.00
3,250.00
1,260.00
400.00
4,800.00
26,770.00
10,150.00
8,600.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,200.00 เฉพาะเจาะจง
3,250.00 เฉพาะเจาะจง
1,260.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
26,770.00 เฉพาะเจาะจง
10,150.00 เฉพาะเจาะจง
8,600.00 เฉพาะเจาะจง

PO2500064010026
PR2500064010080
PR2500064010086
PR2500064010085
PR2600064010012
PR2600064010013
PR2600064010015
PR2600064010016
PR2600064010017

18/01/2564
20/01/2564
21/01/2564
21/01/2564
08/01/2564
08/01/2564
07/01/2564
07/01/2564
07/01/2564

-

-

ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน เดือน มกราคม 2564
ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสารและเขาเลม ชีท
ประกอบการเรียนการสอน
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
ขอความเห็นชอบจัดหาหนังสือ Operations Management
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ

30,000.00
20,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด
20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส

PR2600064010019
PR2600064010020

11/01/2564
11/01/2564

-

-

13,728.00
58,716.00
5,400.00

PR2600064010026
PR2600064010027
PR2600064010029

18/01/2564
18/01/2564
19/01/2564

-

-

ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมลิฟตโดยสาร
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ Northstar2 Reading and
writing
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ Longman Academic writing
Series 3
ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลแอลกอฮอลลางมือ
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมวาลวประตูน้ํา
ขอความเห็นชอบในการจัดหากลองสําเร็จรูป

2,140.00
3,000.00
64,285.00

13,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค ลิงค จํากัด
58,716.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร จํากัด
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย
64,285.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

PR2600064010030
PR2600064010033
PR2600064010034

20/01/2564
20/01/2564
21/01/2564

-

-

79,350.00

79,350.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

PR2600064010035

21/01/2564

-

-

PR2600064010036
PR2600064010042
PR2600064010044

21/01/2564
26/01/2564
26/01/2564

-

-

3,477.50
3,500.00
5,500.00

บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด
หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
นายอภิชาติ จันทรสรอย
ราน แสนสุข กราฟฟค
หจก.วงศทรายทอง
รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
นางสาวอรพรรณ บุญมวง

นางสาวอรพรรณ บุญมวง

3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานเภสัช จํากัด
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย
5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มหาวิทยาลัยบูรพา
หน ้า 15

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,986.00
60.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

216
217

ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใชในสํานักงาน
ซื้อน้ํามันเติมรถจักรยานยนตของคณะ

218

ซื้อเคาเตอรหองครัวพรอมอาง 2 หลุม จํานวน 1 ชุด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO3800064010004

06/01/2564

-

-

219

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064010002

06/01/2564

-

-

220

ซื้อกลองวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่ พรอมงานเดินสายและ
ติดตั้ง จํานวน 3 กลอง
ซื้อเครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด ระบบ IP จํานวน 1 เครื่อง

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064010003

06/01/2564

-

-

221

ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 5 หลอด

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PO3800064010001

06/01/2564

-

-

222

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง (สํานักงานใหญ) PR3800064010041

12/01/2564

-

-

223

ซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับเติมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) และ
เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
ซื้อวัสดุ กระดาษการดขาว ซองน้ําตาลA4 และ ซองขาว

1,420.00

PR3800064010049

13/01/2564

-

-

224

ซื้อเหล็กฉาก 6 ตัว ไขควง 2 ตัว และใบตัดเหล็ก 2 ใบ

1,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี)
จํากัด
240.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800064010048

13/01/2564

-

-

225

5,984.00

5,984.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

PR3800064010050

13/01/2564

-

-

226

จางทําเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Proceeding จํานวน 68
เลม
ซื้ออะแดปเตอร Digital AV จํานวน 1 ชิ้น

1,790.00

1,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

PR3800064010054

15/01/2564

-

-

227

ซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ USB Type C จํานวน 1ชุด

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064010057

15/01/2564

-

-

228

ซื้อของที่ระลึก (เมาสไรสาย) จํานวน 8 ชุด

9,520.00

9,520.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064010055

15/01/2564

-

-

229

จางซอมเปลี่ยนลูกปนคอรถจักรยานยนต จํานวน 1 ชุด

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละหาดวอน

PR3800064010059

18/01/2564

-

-

230

ซื้อวัสดุอุปกรณเก็บขอมูล USB Handy Drive 32GB Apacer จํานวน
50 ชิ้น

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064010058

18/01/2564

-

-

240.00

4,986.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064010051
29/01/2564 PR3800064010012
05/01/2564 -

หน ้า 16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

231

ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารริโก จํานวน 5 หลอด

232

ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

233

จางเหมาบริการซอมแซม

234

จางเหมาซอมแซมรถยนต ทะเบียน กล 4385 ชลบุรี

235

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ เพื่อใชในโครงการ
ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2564 ใน
การจัดเตรียมการดําเนินการจัดทดสอบความรูภาษาอังกฤษ

236

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,800.00
60.00
93,180.00

6,395.39

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3800064010005 25/01/2564 PR3800064010098

25/01/2564

-

-

PO3900064010001

13/01/2564

-

-

6,395.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด/เสนอราคา PR3900064010021
6,395.39 บาท

11/01/2564

-

-

93,180.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 93,180.00 บาท

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR4000064010007

06/01/2564

-

-

ขอความเห็นชอบจัดซื้อ-น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อเติมรถประจําสถาบันภาษา
ขฉ7133 เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของสถาบันภาษา ครั้งที่ 2

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR4000064010008

07/01/2564

-

-

237

ขอความเห็นชอบซอมแซมและบํารุงรักษา เปลี่ยนวัสดุหุมเบาะรถยนต
สถาบันภาษา หมายเลขทะเบียน ขฉ 7133 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ
550300101000006

6,000.00

PR4000064010016

21/01/2564

-

-

238

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อเติมรถประจําสถาบัน
ภาษา หมายเลขทะเบียน ขฉ 7133 ชลบุรี เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของ
สถาบันภาษา

500.00

PR4000064010018

27/01/2564

-

-

239

ขอจางทําคูมือวัคซีน

PR8000064010002

04/01/2564

-

-

240

ซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดแรงดันบวก ชนิดตั้งคาคงที่ จํานวน 1 เครื่อง

PR8000064010022

04/01/2564

-

-

7,000.00

18,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บานปกการเบาะ

500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบรทซ-ซีแพพ ฐานเพชรพาณิชย จํากัด

หน ้า 17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

241

จางบริการและบํารุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง
(แบบไมรวมอะไหล)

242

ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ 2 รายการ

243

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064010001 04/01/2564 -

11,900.00

11,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด

PR8000064010011

04/01/2564

-

-

ซื้อยา Alteplase (rt-PA) 50 mg (Actilyse) จํานวน 2 vail

41,730.00

41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010005

04/01/2564

-

-

244

ซื้อยา Aminoven infant 10% 100 ml จํานวน 30 ขวด

8,346.00

8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010006

04/01/2564

-

-

245

ซื้อยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott P) จํานวน 600 vial

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000064010030

04/01/2564

-

-

246

ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tablet (Dolutegravir) จํานวน 60 กลอง

51,600.00

51,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000064010029

04/01/2564

-

-

247

ซื้อยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) จํานวน 30 กลอง

35,695.20

35,695.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010007

04/01/2564

-

-

248

ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จํานวน 100 syringe

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000064120253

04/01/2564

-

-

249

ซื้อยา Evoflow S25+F125 mcg/P Evohaler 120 dose จํานวน
400 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010012

04/01/2564

-

-

250

ซื้อยา Gentamicin 80 mg/2 ml inj (Getamic) จํานวน 10 กลอง

2,600.00

PR8000064010031

04/01/2564

-

-

2,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

หน ้า 18

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010020
04/01/2564 -

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064010025

04/01/2564

-

-

ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ)
จํานวน 170 ขวด

95,861.30

95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010003

04/01/2564

-

-

254

ซื้อยา Obimin AZ tab จํานวน 500 ขวด

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010009

04/01/2564

-

-

255

ซื้อยา Pneumococcal 13 var.con inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010021

04/01/2564

-

-

256

ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010001

04/01/2564

-

-

257

ซื้อยา Streptokinase 1.5 mu (Streptase) จํานวน 5 vial

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064010026

04/01/2564

-

-

258

ซื้อยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d (Taflotan-s) จํานวน 50 กลอง

27,900.00

27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064010028

04/01/2564

-

-

259

ขออนุมัติเบิกคาสงตรวจไฟโบรสแกน

PR8000064010008

04/01/2564

-

-

260

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

PR8000064010035

05/01/2564

-

-

251

ซื้อยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จํานวน 300 vial

252

ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml (Gensulin-N) จํานวน 100
กลอง

253

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
73,830.00

1,700.00

39,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด

39,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด

หน ้า 19

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

261

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
92,020.00

262

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

263

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010034
05/01/2564 -

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010033

05/01/2564

-

-

ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 56
กลอง

88,621.68

88,621.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010042

05/01/2564

-

-

264

ซื้อ NON-WOVEN /STER WRAP BLUE 60*60 cm

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064120049

05/01/2564

-

-

265

ซื้อคารบอนไดออกไซด

PR8000064120377

05/01/2564

-

-

266

ซื้อน้ํายา CLEAN - TRACE ATP

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010040

05/01/2564

-

-

267

ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 28 ถุง

22,148.00

22,148.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064010041

05/01/2564

-

-

268

คาจางถายเอกสารสี - ขาวดํา

54,162.37

54,162.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

PR8000064120493

05/01/2564

-

-

269

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010053

06/01/2564

-

-

270

ซื้อยา Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จํานวน 20 vial ,
Acetazolamide 250 mg tab (Diamox) จํานวน 10 กลอง

PR8000064010049

06/01/2564

-

-

642.00

4,498.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด

4,498.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

หน ้า 20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

271

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,490.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

272

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,827.50

273

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด

274

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

31,000.00

275

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

276

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010060
06/01/2564 -

8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา(ประเทศไทย) จํากัด PR8000064010062

06/01/2564

-

-

PR8000064010058

06/01/2564

-

-

31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000064010063

06/01/2564

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด

PR8000064010066

06/01/2564

-

-

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

46,950.00

46,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000064010056

06/01/2564

-

-

277

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010054

06/01/2564

-

-

278

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

87,500.00

87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด

PR8000064010061

06/01/2564

-

-

279

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010057

06/01/2564

-

-

280

คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 4 ราย

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

PO8000064010003

07/01/2564

-

-

หน ้า 21

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

281

คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 4 ราย

282

คาบริการเครื่องสลายนิ่ว

283

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
64,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064010004 07/01/2564 -

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จํากัด

PR8000064010070

06/01/2564

-

-

ซื้อยา Calcium D Redoxon (Kal Cee) (10 เม็ด/หลอด) จํานวน
1000 หลอด

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000064010050

06/01/2564

-

-

284

ซื้อยา CefAZolin1 gm inj (Cefzolin) จํานวน 400 กลอง

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

PR8000064010072

06/01/2564

-

-

285

ซื้อยา Chlorpheniramine 2 mg/5 ml syr 60 ml (CPM GPO)
จํานวน 500 ขวด , Iodine GPO 150 mcg (ยาเม็ดไอโอดีน) จํานวน
50 ขวด , Lamivudine 150 mg tab (3TC, Lamivir) จํานวน 200
ขวด , Sildenafil 100 mg tab (Sidegra) จํานวน 200 กลอง

65,176.00

65,176.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064010045

06/01/2564

-

-

286

ซื้อยา Deferiprone 500 mg (GPO L One) จํานวน 50 ขวด

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064010047

06/01/2564

-

-

287

ซื้อยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จํานวน 600 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064010051

06/01/2564

-

-

288

ซื้อยา Glycerine pure 450 ml จํานวน 3 ขวด , Olive oil 60 ml
(น้ํามันมะกอก) จํานวน 10 โหล

4,501.99

4,501.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

PR8000064010055

06/01/2564

-

-

289

ซื้อยา Phenylephrine 10% e.d 5 ml (Phez oph) จํานวน 5 กลอง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064010052

06/01/2564

-

-

หน ้า 22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010048
06/01/2564 -

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010059

06/01/2564

-

-

15,700.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000064010082

07/01/2564

-

-

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010099

07/01/2564

-

-

จัดซื้อผามาน จํานวน 3 รายการ

30,720.00

30,720.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน

PO8000064010005

07/01/2564

-

-

295

ซื้อ IV catheter # 20Gx1.1/4 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010093

07/01/2564

-

-

296

ซื้อ Impress peripheral diagnostic catheters (565352RC)
จํานวน 5 ชิ้น

PR8000064010104

07/01/2564

-

-

297

ซื้อ Mask Healthcare (N95) จํานวน 50 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010100

07/01/2564

-

-

298

ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

15,215.40

15,215.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064010102

07/01/2564

-

-

299

ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

25,320.00

25,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064010098

07/01/2564

-

-

290

ซื้อยา Polidocanol 1% 2 ml inj (Aethoxysklerol) จํานวน 10
กลอง

291

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

292

ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

15,700.00

293

ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) จํานวน 100 กลอง

294

4,280.00

4,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จํากัด

หน ้า 23

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010094
07/01/2564 -

1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR8000064010105

07/01/2564

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

PR8000064010080

07/01/2564

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010090

07/01/2564

-

-

ซื้อยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml (Amicof) จํานวน
600 ขวด

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด

PR8000064010081

07/01/2564

-

-

305

ซื้อยา Hydroxychloroquine 200 mg (Quinnel) จํานวน 150 กลอง

82,500.00

82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064010079

07/01/2564

-

-

306

ซื้อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) จํานวน 100
กลอง

71,500.00

71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064010078

07/01/2564

-

-

307

ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จํานวน 100 กลอง

95,979.00

95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010095

07/01/2564

-

-

308

ซื้อยา Mometasone 0.1% 5 gm cream (Elomet) จํานวน 500
หลอด

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010089

07/01/2564

-

-

309

ซื้อยา Perphenazine 8 mg tab (POrazine8) จํานวน 1 ขวด ,
Clonidine HCI 0.15 mg (Hypodine) จํานวน 20 กลอง ,
Nortriptyline 10 mg tab (ORTRIP 10) จํานวน 20 กลอง

18,280.00

18,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000064010087

07/01/2564

-

-

300

ซื้อSporeClear – Disinfectant Wipes จํานวน 12 กระปอง

301

ซื้อกระจกปูโตะไม จํานวน 2 รายการ

302

ซื้อยา Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven) จํานวน 300
กลอง

18,000.00

303

ซื้อยา Benzydamine HCI 3 mg/ml spray (D Throat) จํานวน 200
ขวด

304

1,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010091
07/01/2564 -

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000064010086

07/01/2564

-

-

ซื้อยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จํานวน 60 กลอง

95,144.40

95,144.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010092

07/01/2564

-

-

313

ซื้อยา Sumatriptan succinate 50 mg tab (Siagran) จํานวน 100
กลอง , Fluconazole 200 mg (Flucozole) จํานวน 30 กลอง

33,170.00

33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064010085

07/01/2564

-

-

314

ซื้อยา TPN-SnofKabiven CT 1600 KCal (1477 ml) จํานวน 30 ถุง

54,570.00

54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010103

07/01/2564

-

-

315

ซื้อยา Valsartan 160+AMLodipine 5 mg tab (Dafiro) จํานวน 500
กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010101

07/01/2564

-

-

316

คาจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ แผนพับความรู และอุปกรณติดตั้ง
สําหรับโครงการ''สื่อความรูเรื่องความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดสมอง''

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000064120412

07/01/2564

-

-

317

ขอซื้อ P1105 DYNALED M500LG M4

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเนนซ

PR8000064010113

08/01/2564

-

-

318

ซื้อแกส

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด

PR8000064010149

08/01/2564

-

-

319

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

48,792.00

48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด

PR8000064010119

08/01/2564

-

-

310

ซื้อยา Polystyrene SFN Ca 5 gm (Less-K) จํานวน 60 กลอง

311

ซื้อยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จํานวน 200 กลอง

312

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 25

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064010006 11/01/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด

PO8000064010007

11/01/2564

-

-

PR8000064010122

08/01/2564

-

-

PR8000064010123

08/01/2564

-

-

2,728.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064010133

08/01/2564

-

-

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064010124

08/01/2564

-

-

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010136

08/01/2564

-

-

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064010142

08/01/2564

-

-

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064010141

08/01/2564

-

-

PR8000064010135

08/01/2564

-

-

320

ขอซื้อเครื่องขูดหินปูน

321

ขอซื้อเครื่องดูดน้ําลายทันตกรรมเคลื่อนที่

322

ซื้อ 1.8608-Knee(เขา) SP-ไมมีแกน# M (Futuro) จํานวน 24 ชิ้น
2.8611-Deluxe Thumb Stabilizer Black(FUTURO)#S-M จํานวน
6 ชิ้น

323

ซื้อ 1.Mepilex Border Podt-Op 10x15cm.จํานวน 2 กลอง
2.Mepilex Border Sacrum 16x20cm. จํานวน 6 กลอง

22,577.00

324

ซื้อ 3003-Tracheostomy tube # 8(CUFF) จํานวน 3 ชิ้น

2,728.50

325

ซื้อ Cuff สําหรับเด็ก ทอเดี่ยว ขนาด 10-19 cm.จํานวน 3 อัน

326

ซื้อ Easifix cohesive LF 10cm x 4m จํานวน 100 Roll

327

ซื้อ Glove disposable # M จํานวน 500 กลอง

90,000.00

328

ซื้อ Glove disposable # S จํานวน 500 กลอง

90,000.00

329 ซื้อ HG Askina Calgitrol Paste 15 G 20 ชิ้น

15,000.00

9,291.60

9,630.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,291.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

22,577.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 26

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064120097
08/01/2564 -

22,256.00

22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010130

08/01/2564

-

-

ซื้อ non-Woven 60*60 cm

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010161

08/01/2564

-

-

333

ซื้อ1.กลองโฟมสีขาว ขนาด 12x8.5 นิ้ว จํานวน 50 ใบ 2.กลองโฟมสี
ขาว ขนาด14.5x11.5 นิ้ว จํานวน 50 ใบ 3.ขวดโหลพลาสติกพรอมฝา
ปด จํานวน 200 ใบ

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064010138

08/01/2564

-

-

334

ซื้อCuff ผูใหญ เด็กโต เด็กเล็ก

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064010127

08/01/2564

-

-

335

ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2
กลอง

67,998.50

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010148

08/01/2564

-

-

336

ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil) จํานวน 100
กลอง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010114

08/01/2564

-

-

337

ซื้อยา Alverine60+Simethicone 300 mg tab (Meteospasmyl)
จํานวน 150 กลอง

33,063.00

33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010144

08/01/2564

-

-

338

ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ลางเครื่องมือสโคป) จํานวน 5
แกลอน

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010108

08/01/2564

-

-

339

ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml injection (0.2 mL/prefilled
syr) (Hibor3500) จํานวน 50 กลอง

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010154

08/01/2564

-

-

330

ซื้อ Rechargeable Battery จํานวน 2 กอน

331

ซื้อ TAS Mepilex Ag 20x50 cm.จํานวน 4 กลอง

332

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 27

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010146
08/01/2564 -

31,062.10

31,062.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010117

08/01/2564

-

-

ซื้อยา Cyclidrol 40 mg/5 ml 60 ml syr (Mucoflux) จํานวน 100
ขวด

6,634.00

6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010145

08/01/2564

-

-

343

ซื้อยา Diosmin900+Hes100 mg (Daflon 1000) จํานวน 200 กลอง

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010110

08/01/2564

-

-

344

ซื้อยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep10) จํานวน 100 กลอง ,
Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml (Ferdek) จํานวน 500
กลอง

48,364.00

48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064010159

08/01/2564

-

-

345

ซื้อยา Gaviscon liq 150 ml จํานวน 700 ขวด

93,625.00

93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010147

08/01/2564

-

-

346

ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg capsule (Viartril-S 500)
จํานวน 30 ขวด

99,750.11

99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010152

08/01/2564

-

-

347

ซื้อยา Infant Food Premature (Prenan) จํานวน 1 โหล

2,492.03

2,492.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010143

08/01/2564

-

-

348

ซื้อยา Melatonin 2 mg tab (Circadin) จํานวน 120 กลอง

82,304.40

82,304.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010155

08/01/2564

-

-

349

ซื้อยา Pimecrolimus1% cream 15 gm (Elidel) จํานวน 20 กลอง

12,076.02

12,076.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010115

08/01/2564

-

-

340

ซื้อยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จํานวน 45 กลอง

341

ซื้อยา Chlorhexidine 4% 100 ml Scrub (AS) จํานวน 500 ขวด ,
Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream (T.A. 0.02) จํานวน 1000
กลอง

342

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,374.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 28

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
350

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ซื้อยา Prednisolone 1% e.d 5 ml (Pred Forte) จํานวน 200 กลอง
11,984.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010109
08/01/2564 -

351

ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 50
กลอง

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010157

08/01/2564

-

-

352

ซื้อยา Tropicamide 1% e.d 15 ml (Mydriacyl) จํานวน 30 ขวด

6,869.40

6,869.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010116

08/01/2564

-

-

353

ซื้อยา Varicella 0.5 ml (Varivax)(อีสุกอีใส) จํานวน 100 กลอง

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010134

08/01/2564

-

-

354

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

16,317.50

16,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064010151

08/01/2564

-

-

355

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

35,442.68

35,442.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064010131

08/01/2564

-

-

356

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด

PR8000064010129

08/01/2564

-

-

357

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 7รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

65,300.00

65,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064010137

08/01/2564

-

-

358

ซื้อสาย EKG จํานวน 1 เสน สําหรับเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพ 620800501000003

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000064010125

08/01/2564

-

-

359

ซื้อสายวัด EKG Cable จํานวน 1 เสน

PR8000064010126

08/01/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

หน ้า 29

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,066.00

360

ซื้อเกจวัดความดันไนตรัส จํานวน 1 ชุด

361

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

362

ขอซื้อ Andriod Box

5,070.00

363

ซองบรรจุเวชภัณฑชนิดเรียบ

7,436.50

364

ซื้อ 1.FAB-Opsite Post Op 6.5x5cm.จํานวน 20 กลอง
2.FAB-Opsite Post Op 25x10cm.จํานวน 10 กลอง

52,002.00

365

ซื้อ 1.ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 8405 ลบ.ม 2.Cryospeed
Nitrogen 10 กิโลกรัม

366

ซื้อ Cast Altosplint 4x30 inc (เฝอกออไฟเบอรสําเร็จ) จํานวน 20 ชิ้น

367

ซื้อ Needle disposable # 24 Gx1 จํานวน 120 กลอง

368

369

23,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด

23,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010128
08/01/2564 -

PR8000064010120

08/01/2564

-

-

5,070.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000064010173

11/01/2564

-

-

7,436.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล บี แอนด เจ จํากัด

PR8000064010156

11/01/2564

-

-

52,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064010185

11/01/2564

-

-

45,822.75

45,822.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000064010181

11/01/2564

-

-

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

PR8000064010184

11/01/2564

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010183

11/01/2564

-

-

ซื้อ Suavi # 2/0 repide 36 mm 1/2c (Novasorb Q2040T-90T)
จํานวน 10 โหล

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010182

11/01/2564

-

-

ซื้อน้ํายาซักผา 3 รายการ

33,705.00

33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จํากัด

PR8000064010153

11/01/2564

-

-

หน ้า 30

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

370

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ซื้อยา Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin) จํานวน 150 กลอง
26,250.00

371

ซื้อยา Fexofenadine 60 mg tab (Medifast 60) จํานวน 300 กลอง

372

26,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010167
11/01/2564 -

59,385.00

59,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064010164

11/01/2564

-

-

ซื้อยา Hepatitis B IG 180 iu/1 ml (HBIG,ImmunoHBS) จํานวน 10
dose

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

PR8000064010165

11/01/2564

-

-

373

ซื้อยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml (Sara forte) จํานวน
1000 ขวด , Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จํานวน 100 กลอง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064010179

11/01/2564

-

-

374

ซื้อยา Risperidone 2 mg tab (Neuris) จํานวน 30 กลอง

39,900.00

39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010168

11/01/2564

-

-

375

ซื้อยา Simethicone 80 mg tab (Dioxzye) Mint จํานวน 200 กลอง
, Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop (Sara drop) จํานวน
300 ขวด

32,850.00

32,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064010162

11/01/2564

-

-

376

ซื้อยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sach (Cleanoze) จํานวน
1000 กลอง

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

PR8000064010163

11/01/2564

-

-

377

ซื้อยา Sulperazon 1.5 gm (CPZ1+SBT0.5) (Sulcef) จํานวน 50
vial

PR8000064010172

11/01/2564

-

-

378

ซื้อยา Tigecyclin 50 mg inj (Tygacil) ฉร. จํานวน 3 box

56,592.30

56,592.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010175

11/01/2564

-

-

379

ซื้อยา Trospium Chloride 30 mg Tab (Spasmex-30) จํานวน 100
กลอง

36,120.00

36,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010169

11/01/2564

-

-

4,601.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 31

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010177
11/01/2564 -

80,850.00

80,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010178

11/01/2564

-

-

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ

88,800.00

88,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064010171

11/01/2564

-

-

383

ซื้อแบตเตอรี่ 2 กอน

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010158

11/01/2564

-

-

384

ซื้อยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syr 60 ml (MANMOX) จํานวน
10 กลอง

PR8000064010190

12/01/2564

-

-

385

ซื้อยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จํานวน 200 กลอง

22,000.00

PR8000064010197

12/01/2564

-

-

386

ซื้อยา Chlorpromazine 50 mg (Pogetol) จํานวน 3 ขวด ,
Chlorpromazine 100 mg (Pogetol) จํานวน 3 ขวด

2,595.00

PR8000064010192

12/01/2564

-

-

387

ซื้อยา Enalapril 5 mg (Anapril5) จํานวน 400 กลอง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064010201

12/01/2564

-

-

388

ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จํานวน 100 syringe

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000064010204

12/01/2564

-

-

389

ซื้อยา Finasteride 5 mg (Firide) จํานวน 800 กลอง

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064010189

12/01/2564

-

-

380

ซื้อยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จํานวน 1800 หลอด

381

ซื้อยา มะขามปอม (ยาแกไอ) 120 ml จํานวน 100 ขวด , มะระขี้นก
500 mg cap (70 cap) จํานวน 50 ขวด , ขมิ้นชัน 500 mg cap (บริ
สเตอร 60 cap) จํานวน 1000 กลอง

382

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
93,600.00

6,250.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

2,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

หน ้า 32

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
390

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ซื้อยา INSulin NPH 100 u/ml 10 ml (Insugen N) จํานวน 200 vial
14,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010200
12/01/2564 -

391

ซื้อยา Insulin GENSULIN 30/70 pen 3 ml (RI30u/NPH70/ml)
จํานวน 250 กลอง

97,500.00

97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064010203

12/01/2564

-

-

392

ซื้อยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จํานวน 50 กลอง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000064010205

12/01/2564

-

-

393

ซื้อยา Lithium carbonate 300 mg cap (Licarb) จํานวน 10 กลอง

8,560.00

PR8000064010193

12/01/2564

-

-

394

ซื้อยา Metoprolol 100 mg (Cardeloc) จํานวน 100 กลอง , Co
trimoxazole $200+T40/5 ml) sus 60 ml (Spectrim) จํานวน 50
ขวด

35,475.00

PR8000064010191

12/01/2564

-

-

395

ซื้อยา Oxymetazol 0.025% 10 ml (Oxymet) nasal drop จํานวน
200 ขวด

6,323.70

6,323.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

PR8000064010196

12/01/2564

-

-

396

ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) จํานวน 5 กลอง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

PR8000064010207

12/01/2564

-

-

397

ซื้อยา Quetiapine 200 mg tab (Quantia 200) จํานวน 30 กลอง

16,920.00

PR8000064010206

12/01/2564

-

-

398

ซื้อยา Smectite 3 gm pwd (smecta) จํานวน 20 กลอง

PR8000064010195

12/01/2564

-

-

399

ซื้อยา Sucralfate 1 gm/5 ml sus (Ulcefate) จํานวน 100 ขวด ,
Cefdinir 125 mg/5 ml syr 30 ml (Samnir) จํานวน 50 ขวด

PR8000064010188

12/01/2564

-

-

6,848.00

47,133.50

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

35,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

16,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

47,133.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 33

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,766.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000064010194
12/01/2564 -

400

ซื้อยา Tranxenamic 250 mg cap (Transamin) จํานวน 50 ขวด

401

ซื้อยา CAPD 10(1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml จํานวน 20 ถุง ,
CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 100 ถุง

81,940.00

81,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064010199

12/01/2564

-

-

402

ซื้อกลองวงจรปดและชุดประตูแมเหล็กล็อคประตู

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอรวิส

PR8000064010217

13/01/2564

-

-

403

ซื้อยา Donepezil 5 mg (Dozemo) จํานวน 100 กลอง

41,944.00

41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010220

13/01/2564

-

-

404

ซื้อน้ํายาดับเพลิง และเกจวัด

39,087.10

39,087.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด

PR8000064010218

13/01/2564

-

-

405

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,000.00

PR8000064010248

14/01/2564

-

-

406

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

13,949.00

13,949.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064010237

14/01/2564

-

-

407

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000064010250

14/01/2564

-

-

408

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

18,949.00

18,949.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064010236

14/01/2564

-

-

409

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

20,437.00

20,437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064010235

14/01/2564

-

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จํากัด

หน ้า 34

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

410

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,294.00

411

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

412

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,294.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010238
14/01/2564 -

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000064010244

14/01/2564

-

-

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,400.00

23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064010240

14/01/2564

-

-

413

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,994.00

23,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064010239

14/01/2564

-

-

414

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,150.00

28,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010255

14/01/2564

-

-

415

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ

PR8000064010256

14/01/2564

-

-

416

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

34,920.00

34,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ
ไทย) จํากัด

PR8000064010251

14/01/2564

-

-

417

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

49,040.00

49,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010245

14/01/2564

-

-

418

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010247

14/01/2564

-

-

419

ซื้อ 1. Gauze pad 3x3 (8plyx100 s) จํานวน 500 หอ 2.Gauze
(top) จํานวน 2500 ชิ้น

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064010234

14/01/2564

-

-

หน ้า 35

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010233
14/01/2564 -

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010232

14/01/2564

-

-

ซื้อยา AMIOdarone 200 mg tab (Zydarone) จํานวน 100 กลอง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064010243

14/01/2564

-

-

423

ซื้อยา CYCLOphosphamide 100 mg inj (Cycloxan) ฉร.10 vial

1,990.20

1,990.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000064010264

14/01/2564

-

-

424

ซื้อยา Dorzolamide HCl 2% e.d 5 ml (Trusopt) จํานวน 20 ขวด

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064010242

14/01/2564

-

-

425

ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จํานวน 4000 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064010266

14/01/2564

-

-

426

ซื้อยา METHOtrexate 2.5 mg จํานวน 150 กลอง

88,500.00

88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000064010268

14/01/2564

-

-

427

ซื้อยา SODlum chloride 3% 500 ml (NaCl) จํานวน 100 ขวด

PR8000064010267

14/01/2564

-

-

428

ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab (Samsca) ฉร. จํานวน 6 กลอง

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010241

14/01/2564

-

-

429

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

83,500.00

83,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด

PR8000064010252

14/01/2564

-

-

420

ซื้อ IV Catheter # 24Gx3/4 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

421

ซื้อ Syring Dispos.5 ml (unlock) จํานวน 300 กลอง

422

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
45,475.00

3,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด
(มหาชน)

หน ้า 36

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010246
14/01/2564 -

7,499.00

7,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064010302

15/01/2564

-

-

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010297

15/01/2564

-

-

433

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064010296

15/01/2564

-

-

434

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064010305

15/01/2564

-

-

435

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064010291

15/01/2564

-

-

436

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010301

15/01/2564

-

-

437

ซองบรรจุเวชภัณพ

PR8000064010307

15/01/2564

-

-

438

ซื้อ 1.Gauze 36''x100หลา ตัด4ทอน จํานวน 20 มวน 2.GAUZE
36''x100 หลา ตัด 6ทอน จํานวน 20 มวน 3. Control Suction # 14
จํานวน 5,000 เสน

93,000.00

93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064010352

15/01/2564

-

-

439

ซื้อ 1.Glove(Protexis)#7.0 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง
2.Glove(Protexis)#7.5 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064010357

15/01/2564

-

-

430

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

431

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

432

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,630.00

7,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด

หน ้า 37

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,600.00

440

ซื้อ 1.กลองโฟมสีขาว ขนาด 12x8.5 นิ้ว ขนาด 50 ใบ 2.กลองโฟมสี
ขาว ขนาด 14.5 x 11.5 นิ้ว จํานวน 50 ใบ 3.ขวดโหลพลาสติก
ทรงกระบอก พรอมฝาปด 12x8ซม. จํานวน 200 ใบ

441

ซื้อ 1.แวนตา Protective Visor จํานวน 400 อัน 2.ชุดใหเสือดแบบ
03-BS จํานวน 200 ชุด

442

ซื้อ Glove (ถุงมือพลาสติกยาวถึงไหล) จํานวน 100 กลอง

35,000.00

443

ซื้อ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip จํานวน 100 กลอง

444

ซื้อ Gown Disposible จํานวน 3000 ชิ้น

445

ซื้อ comply EO

446

9,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010350
15/01/2564 -

PR8000064010355

15/01/2564

-

-

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064010349

15/01/2564

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010359

15/01/2564

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064010361

15/01/2564

-

-

5,724.50

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010335

15/01/2564

-

-

ซื้อ1.Syringe Dispos.20 ml (unlock) จํานวน 100 กลอง 2.Syring
Dispos.50 ml (irrigate) จํานวน 50 กลอง

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010346

15/01/2564

-

-

447

ซื้อครุภัณฑื 1 รายการ

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี.ที เมดิเทรด

PO8000064020013

15/02/2564

-

-

448

ซื้อซองอบฆาเชื้อ

17,550.00

17,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064010316

15/01/2564

-

-

449

ซื้อถุงผาชนิดละลายน้ํา

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแกว โปรดักส จํากัด

PR8000064010294

15/01/2564

-

-

หน ้า 38

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010345
15/01/2564 -

57,352.00

57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010328

15/01/2564

-

-

ซื้อยา Budesonide 64 mcg/P 120 D (Rhinocort Aqua) จํานวน
400 ชุด

57,998.28

57,998.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010303

15/01/2564

-

-

453

ซื้อยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 56 ถุง

44,296.00

44,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064010284

15/01/2564

-

-

454

ซื้อยา CMCsodium 0.5% +Glycerol 0.9% e.d 15 ml (Optive
Advance) จํานวน 500 กลอง

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010314

15/01/2564

-

-

455

ซื้อยา Desflurane 240 mL (Suprane) จํานวน 15 ขวด

79,688.25

79,688.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010353

15/01/2564

-

-

456

ซื้อยา Dexpanthenol 5% 30 gm (Bepanthen) จํานวน 30 หลอด

457

450

ซื้อยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N) จํานวน 100 กลอง

451

ซื้อยา Brinonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) จํานวน 200 ขวด

452

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,795.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010311

15/01/2564

-

-

ซื้อยา Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) จํานวน 30 กลอง

78,677.10

78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010319

15/01/2564

-

-

458

ซื้อยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จํานวน 30 syringe

32,421.00

32,421.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010306

15/01/2564

-

-

459

ซื้อยา Febuxostat 80 mg (Feburic) จํานวน 30 กลอง

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010367

15/01/2564

-

-

หน ้า 39

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010308
15/01/2564 -

21,089.70

21,089.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010330

15/01/2564

-

-

ซื้อยา Hydrocortisone 10 mg tab (Cortef) จํานวน 30 ขวด

34,026.00

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010365

15/01/2564

-

-

463

ซื้อยา Influenza 0.5 ml NH (ไขหวัดใหญ Vaxigrip Tetra2021)
จํานวน 300 syringe

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010354

15/01/2564

-

-

464

ซื้อยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จํานวน 100 กลอง

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010342

15/01/2564

-

-

465

ซื้อยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จํานวน 600 vial

37,878.00

37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010326

15/01/2564

-

-

466

ซื้อยา Phenytoin 50 mg tab (Dilantin) จํานวน 60 ขวด

38,841.00

38,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010358

15/01/2564

-

-

467

ซื้อยา Piperacillin4+Tazobactam0.5g inj (Tazocin) จํานวน 70
กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010356

15/01/2564

-

-

468

ซื้อยา Racecadotril 30 mg pwd (Hidrasec) จํานวน 50 กลอง

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010366

15/01/2564

-

-

82,347.20

82,347.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010360

15/01/2564

-

-

460

ซื้อยา Fsh CycloProgynova21 (EV2/21+NG0.5/10) จํานวน 100
แผง

461

ซื้อยา HYDROXYUrea 500 mg (Hydrea) จํานวน 10 ขวด

462

469 ซื้อยา Sacubitril 97.2+Valsartan 102.8 mg tab (Entresto)
จํานวน 20 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,519.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 40

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
29,211.00

29,211.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010347
15/01/2564 -

21,314.40

21,314.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010363

15/01/2564

-

-

12,091.00

12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010325

15/01/2564

-

-

PR8000064010298

15/01/2564

-

-

29,700.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064010351

15/01/2564

-

-

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010333

15/01/2564

-

-

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

22,176.00

22,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064010362

15/01/2564

-

-

477

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064010334

15/01/2564

-

-

478

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

8,950.00

8,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064010304

15/01/2564

-

-

479

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

10,400.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064010381

18/01/2564

-

-

470

ซื้อยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จํานวน 500 กลอง ,
Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70 ml (RANCLAV) จํานวน
30 ขวด

471

ซื้อยา Tdap+IPV vac. (Boostrix IPV) 0.5 mL/prefilled syr จํานวน
30 กลอง

472

ซื้อยา Yeast S.boulardil 282.5 mg (Bioflor 250) จํานวน 50 กลอง

473

ซื้อวัสดุงานบาน 1 รายการ

474

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

29,700.00

475

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

476

3,745.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,745.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

หน ้า 41

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

480

ซื้อ Standard Q COVID-19 Ag ''25 Test'' จํานวน 25 Set

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

481

ซื้อTemno Needle Evolution 14gx11cm จํานวน 10 ชิ้น

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลแตนท จํากัด PR8000064010390

18/01/2564

-

-

482

ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d (Avamys) จํานวน
430 ขวด

98,461.40

98,461.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010379

18/01/2564

-

-

483

ซื้อยา Glucerna 400 gm จํานวน 100 กระปอง

38,413.00

38,413.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010376

18/01/2564

-

-

484

ซื้อยา Hepatitis A 160u/0.5 ml (Avaxim) จํานวน 20 syringe

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010377

18/01/2564

-

-

485

ซื้อยา Insulin Aspart 100U/ml 3 ml (NovoRapid Pf) จํานวน 100
กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010373

18/01/2564

-

-

486

ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix30 PF)
จํานวน 100 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010374

18/01/2564

-

-

487

ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax23) จํานวน 10 vial

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010375

18/01/2564

-

-

488

ซื้อยา Tadalafil 5 mg tab (Cialis) จํานวน 20 กลอง

60,604.80

60,604.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010371

18/01/2564

-

-

489

ซื้อยา Tdap vac, 0.5 mL (Adacel) จํานวน 50 vial

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010372

18/01/2564

-

-

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน จํากัด

หน ้า 42

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010391
18/01/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,025.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010384
18/01/2564 -

490

ซื้อยา UNasyn 1.5 gm inj (Ampic 1 gm+sulbac 0.5 gm) จํานวน
100 vial

491

ซื้อยา Zoledronic acid 4mg/5 ml inj (Zinvel) จํานวน 10 vial

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010385

18/01/2564

-

-

492

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ

66,960.00

66,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064010398

18/01/2564

-

-

493

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

36,250.00

36,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010380

18/01/2564

-

-

494

ขอซื้อ/ขอจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล

25,285.00

25,285.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064010431

19/01/2564

-

-

495

ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดมือบีบแบบตั้งโตะ จํานวน 3 เครื่อง

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิพลัส โซลูชั่นส จํากัด

PO8000064010038

19/01/2564

-

-

496

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010404

19/01/2564

-

-

497

ขออนุมัติคาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมใน
ตับ ประจําเดือนธันวาคม 2563

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด

PR8000064010430

19/01/2564

-

-

498

ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010406

19/01/2564

-

-

499

ซื้อยา AzAthioprine 50 mg (Imuprin) จํานวน 150 กลอง

81,750.00

81,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000064010408

19/01/2564

-

-

หน ้า 43

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27,300.00

500

ซื้อยา D 5 S/5 500 ml จํานวน 100 ถุง , Acetar 1000 ml (A.N.B)
จํานวน 600 ถุง

501

ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จํานวน 50 ขวด

502

ซื้อยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj (Ketolac) จํานวน 50 กลอง

49,755.00

503

ซื้อยา Lidocaine 2%-20 ml (GPO) จํานวน 500 vial , Magnesium
(OH) 7-8.5% 60 ml susp (MOM) จํานวน 50 ขวด , Penicillin G
Sod 5 mu inj (GPO) จํานวน 100 vial

504

7,008.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
27,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064010425
19/01/2564 -

7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

PR8000064010412

19/01/2564

-

-

49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด

PR8000064010421

19/01/2564

-

-

12,939.50

12,939.50 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064010427

19/01/2564

-

-

ซื้อยา Memantine HCl 10 mg tab (Memo10) จํานวน 100 กลอง

44,005.00

44,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064010410

19/01/2564

-

-

505

ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 5000 ขวด

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064010424

19/01/2564

-

-

506

ซื้อยา NitroGLYcerine 50 mg/10 ml (Vasonit) จํานวน 30 amp

4,494.00

PR8000064010418

19/01/2564

-

-

507

ซื้อยา Prednisolone 5 mg tab (Predsomed) จํานวน 60 กลอง

20,993.40

20,993.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064010405

19/01/2564

-

-

508

ซื้อยา TriHexyphenidyl 5 mg tab (Benzhexol) จํานวน 20 ขวด ,
AdreNaline 1 mg/1 ml จํานวน 1000 amp , Atropine 0.6 mg/1
ml (Atropine sulfate) จํานวน 300 amp

10,986.20

10,986.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064010426

19/01/2564

-

-

509

ซื้อยา Vitamin B complex tab (B CO-ED) จํานวน 200 box

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064010409

19/01/2564

-

-

4,494.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

หน ้า 44

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,250.00

510

ซื้อยา Vitamin B12 1000 mcg inj amp (Ampavit) ฉร. จํานวน 20
กลอง , D 5 S 1000 ml จํานวน 500 ถุง

511

ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 300 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064010422

19/01/2564

-

-

512

ซื้อสติ๊กเกอร

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน

PR8000064010160

19/01/2564

-

-

513

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,300.00

11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010411

19/01/2564

-

-

514

ซื้อ 1.3001ET tube #4.5(uncuffed) จํานวน 20 ชิ้น 2.3001-ET
tube #5.5 (uncuffed) จํานวน 20 ชิ้น

PR8000064010439

20/01/2564

-

-

515

ซื้อ Citra-Lock 30% จํานวน 10 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จํากัด

PR8000064010442

20/01/2564

-

-

516

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึกขอ
คามแนบ

42,500.00

42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064010440

20/01/2564

-

-

517

ซื้อ i closed suction set Adult CH14. จํานวน 100 ถุง

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด

PR8000064010436

20/01/2564

-

-

518

ซื้อ กาละมัง สแตนเลส ขนาด 36 ซม. จํานวน 40 ใบ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064010444

20/01/2564

-

-

519

ซื้อ HF-Askina Foam 10x10 Cm.จํานวน 10 แพค

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010437

20/01/2564

-

-

5,136.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064010423
19/01/2564 -

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

หน ้า 45

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010445
21/01/2564 -

13,440.00

13,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

PR8000064010455

21/01/2564

-

-

ขอซื้อของที่ระลึกสําหรับจัดโครงการขยายฐานการใหบริการการแพทย

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000064010458

22/01/2564

-

-

523

ซื้อยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist 370) จํานวน 25 กลอง

97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010476

22/01/2564

-

-

524

ขอซื้อวัสดุสําหรับจัดโครงการขยายฐานการใหบริการการแพทย

5,000.00

PR8000064010457

22/01/2564

-

-

525

ซื้อยา Agomelatine 25 mg tab (Valdoxan) จํานวน 50 กลอง

70,138.50

70,138.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010475

22/01/2564

-

-

526

ซื้อยา Alcohol Rub 150 ml (+Hibi.0.5%) Microrubl 150 ml
จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 300 ml (+Hibis.0.5%) Microrubl
300 ml จํานวน 800 ขวด

92,555.00

92,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010480

22/01/2564

-

-

527

ซื้อยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จํานวน 500 กลอง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

PR8000064010465

22/01/2564

-

-

528

ซื้อยา Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp (Marcaine) จํานวน 50 กลอง

23,272.50

23,272.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064010469

22/01/2564

-

-

57,300.00

57,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064010463

22/01/2564

-

-

520

ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 120 ถุง

521

ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จํานวน 960 ขวด

522

529 ซื้อยา Calcium carbonate 600 mg tab (Caltab600) จํานวน 300
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,920.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

หน ้า 46

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064010462
22/01/2564 -

530

ซื้อยา Cc Medroxyprogesterone 150 mg/3 ml (DePO) จํานวน
400 vial

531

ซื้อยา Cyproterone 50 mg (Androcur) จํานวน 50 กลอง

532

ซื้อยา Desmopressi 4 mcg/1 ml inj (Minirin) จํานวน 2 กลอง

4,979.78

533

ซื้อยา Fsh Conjugated Estrogen 0.625 mg tab (Estromon)
จํานวน 6 กลอง

2,280.00

534

ซื้อยา Galantamine 8 mg (Reminyl) จํานวน 40 กลอง

85,428.80

535

ซื้อยา Haemophi Influ (HIB) (Hiberix) จํานวน 5 dose

2,188.15

536

ซื้อยา Indometacin 25 mg (Indometacin) จํานวน 10 ขวด

537

ซื้อยา Lidocaine 2% 100 ml (Racser viscous) จํานวน 15 ขวด

538

ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จํานวน 450 กลอง

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

539

ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet (VIVACOR 20)
จํานวน 50 กลอง

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

97,049.00

97,049.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010474

22/01/2564

-

-

4,979.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010481

22/01/2564

-

-

2,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010461

22/01/2564

-

-

PR8000064010479

22/01/2564

-

-

2,188.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010482

22/01/2564

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000064010467

22/01/2564

-

-

3,975.00

3,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064010466

22/01/2564

-

-

PR8000064010470

22/01/2564

-

-

PR8000064010477

22/01/2564

-

-

85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 47

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010478
22/01/2564 -

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000064010471

22/01/2564

-

-

ซื้อยา dT vaccine 0.5 ml (Tetanus+dipht. toxoid) (Adsorbed)
จํานวน 200 box

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

PR8000064010464

22/01/2564

-

-

543

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064010456

22/01/2564

-

-

544

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ เมดดิเทค จํากัด

PR8000064010485

25/01/2564

-

-

545

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

15,194.00

15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010490

25/01/2564

-

-

546

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064010484

25/01/2564

-

-

547

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

24,100.00

24,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010491

25/01/2564

-

-

548

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

24,717.00

24,717.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010489

25/01/2564

-

-

549

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010493

25/01/2564

-

-

540

ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose จํานวน 120
กลอง

541

ซื้อยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด (Ascee) จํานวน 600
หลอด

542

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
98,868.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 48

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

550

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
35,000.00

551

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

552

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010486
25/01/2564 -

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010496

25/01/2564

-

-

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

63,052.96

63,052.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010483

25/01/2564

-

-

553

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

90,950.00

90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010488

25/01/2564

-

-

554

ขอเชาหมวกและชุดคลุมปลอดเชื้อ

PR8000064010497

25/01/2564

-

-

555

ซื้อ 1.Blade -OR # 11 จํานวน 12 กลอง 2.EKG paper A4
(MAC226 166 05) HM210295/150RS จํานวน 20 พับ

21,100.00

21,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064010521

25/01/2564

-

-

556

ซื้อ 1.Suavi # 3/0-R/20 (Novosyn C0068030) จํานวน 6 แพค
2.Suavi # 4/0-C/19 (Novosyn C0069420 จํานวน 6 แพค

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010514

25/01/2564

-

-

557

ซื้อ 1.ลูกตุม ขนาด 1 กก.จํานวน 2 ลูก 2.ลูกตุม ขนาด 2 กก.จํานวน 2
ลูก

29,920.00

29,920.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แทนคุณ เมดิคอล

PR8000064010510

25/01/2564

-

-

558

ซื้อ Cleaning brush 2.0 mmx230 Cm.brush 7 mm.จํานวน 2
กลอง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000064010513

25/01/2564

-

-

559

ซื้อ Fixomull 4x10 yds (1 Roll) จํานวน 100 กลอง

38,734.00

38,734.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010519

25/01/2564

-

-

8,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จํากัด

หน ้า 49

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010520
25/01/2564 -

54,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟค จํากัด

PR8000064010512

25/01/2564

-

-

PR8000064010516

25/01/2564

-

-

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด พี เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด PR8000064010511

25/01/2564

-

-

ซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แทนคุณ เมดิคอล

PO8000064010050

25/01/2564

-

-

565

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000064010047

25/01/2564

-

-

566

ซื้อตูเสื้อผา 3 บาน ขนาด 1.50ม. จํานวน 2 ตู

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000064010048

25/01/2564

-

-

567

ซื้อยา Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten) จํานวน 60 กลอง

37,492.80

37,492.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010508

25/01/2564

-

-

568

ซื้อยา Calcium gluconate 10% 10 ml จํานวน 200 amp ,
Efavirence 600 mg tab (GPO) จํานวน 10 ขวด

3,800.00

PR8000064010499

25/01/2564

-

-

560

ซื้อ Glove (Protexis) #6.5 ไมมีแปง จํานวน 40 กลอง

561

ซื้อ Note Lab กระดาษ 60g พิมพดํา 10*14 cm จํานวน 1000 เลม ,
แบบฟอรม-ใบขอยืม ขอคาง เคมี 2 ชั้น จํานวน 200 เลม ,
แบบฟอรม-เภสัชกรรม จํานวน 200 เลม , สมุด ยส.5 (ใบสั่งจายยาเสพ
ติดใหโทษประเภท 2 เคมี 2 ชั้น จํานวน 200 เลม , บัตรแพยา 2 หนา
(การดสีฟา 180 แกรม) จํานวน 1000 ใบ

562

ซื้อ Renal Biopsy Needle # 14 10 CM จํานวน 10 ชิ้น

563

ซื้อ สติ๊กเกอรกึ่งมันกึ่งดาน ขนาด 5x2.5ฉ Cm.แกน 1.5 นิ้ว จํานวน
200,000 ดวง

564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,000.00

54,784.00

8,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จํากัด

3,800.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

หน ้า 50

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010494
25/01/2564 -

6,259.50

6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010503

25/01/2564

-

-

ซื้อยา Vitamin A 25,000 iu capsule (Mega) จํานวน 15 ขวด

1,067.33

1,067.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010502

25/01/2564

-

-

572

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

37,798.82

37,798.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064010515

25/01/2564

-

-

573

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

14,060.00

14,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010487

25/01/2564

-

-

574

คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064010053

27/01/2564

-

-

575

คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PO8000064010052

27/01/2564

-

-

576

ซื้อ 1. HF Mepilex Border 7.5x7.5 Cm. จํานวน 10 กลอง 2. TAS
Mepilex Ag 17.5x17.5 cm.จํานวน 4 กลอง

29,157.50

29,157.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010529

26/01/2564

-

-

577

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

24,032.20

24,032.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064010532

26/01/2564

-

-

578

ซื้อ Gold Probe 7F/300 Cm (60077) จํานวน 2 ชิ้น

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010534

26/01/2564

-

-

569

ซื้อยา LoraAEpam1 mg tab (บจ4) จํานวน 20 กลอง

570

ซื้อยา Meningococcal vaccine 0.5 ml (Menactra) จํานวน 3 vial

571

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 51

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
579

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ซื้อ Polyp Retreiver 5 prong grasper 2.6 mm x 230 cm. จํานวน
48,000.00
4 ชิ้น

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010536
26/01/2564 -

580

ซื้อ กระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 80 ลัง

72,000.73

72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064010530

26/01/2564

-

-

581

ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 56
กลอง

88,621.68

88,621.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010533

26/01/2564

-

-

582

ซื้อ 8606-Knee(เขา) SP-ไมมีแกน # L(Futuro) จํานวน 36 ชิ้น

PR8000064010531

26/01/2564

-

-

583

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010554

27/01/2564

-

-

584

ซื้อยา พริกเจล 35 gm (Capsika gel) จํานวน 300 หลอด

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064010548

27/01/2564

-

-

585

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010553

27/01/2564

-

-

586

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,396.30

96,396.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010552

27/01/2564

-

-

587

คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064010054

27/01/2564

-

-

588

คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000064010056

28/01/2564

-

-

9,437.40

9,437.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

หน ้า 52

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010560
27/01/2564 -

29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064010558

27/01/2564

-

-

2,471.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010559

27/01/2564

-

-

9,309.00

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064010549

27/01/2564

-

-

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด

PR8000064010545

27/01/2564

-

-

28,225.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064010550

27/01/2564

-

-

23,754.00

23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064010551

27/01/2564

-

-

ซื้อยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้ําเกลือลางแผล) จํานวน 2000 ขวด

46,000.00

46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064010547

27/01/2564

-

-

597

ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) จํานวน 100
กลอง

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010557

27/01/2564

-

-

598

ซื้อยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) จํานวน 950 หลอด

96,900.00

96,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064010544

27/01/2564

-

-

589

ซื้อยา AMIOdarone 150 mg/3 ml inj (Cordarone) จํานวน 50
กลอง

590

ซื้อยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จํานวน 2000 ขวด

591

ซื้อยา Atropine sulfate 1% e.d 5 ml (ISOPTO) จํานนวน 30 ขวด

2,471.70

592

ซื้อยา Colchicine 0.6 mg (Prochic) จํานวน 60 กลอง

593

ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg tab จํานวน 50 กลอง

594

ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จํานวน 800 ขวด , Nevirapine
200 mg tab (NVP , Neravir) จํานวน 20 ขวด

28,225.40

595

ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จํานวน 300 กลอง , BPM4+PE10/5 ml
syr 60 ml (Sinufen) จํานวน 100 ขวด

596

29,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 53

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010555
27/01/2564 -

60,059.10

60,059.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด

PR8000064010573

28/01/2564

-

-

ซื้อแบตเตอรี่

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนชั่น ทีม (2020) จํากัด

PR8000064010578

28/01/2564

-

-

602

จางทําฐานลอเลื่อนใสถังผา

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ทองเดช

PR8000064010576

28/01/2564

-

-

603

ซื้อ Biofilm ลางเครื่อง

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010592

28/01/2564

-

-

604

ซื้อ Serim Residual Peroxide test Strips 1x100 จํานวน 3 bottle

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

PR8000064010572

28/01/2564

-

-

605

ซื้อถังใสผาและกลองพลาสติก

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064010577

28/01/2564

-

-

606

ซื้อผายาง 2 หนา

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

PR8000064010591

28/01/2564

-

-

607

ซื้อยา Budesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort Respule) จํานวน
100 กลอง

66,447.00

66,447.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010569

28/01/2564

-

-

608

ซื้อยา Desflurane 240 mL (Suprane) จํานวน 15 ขวด

79,688.25

79,688.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010582

28/01/2564

-

-

599

ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

600

ขออนุมัติคาจางทําปาย สติ๊กเกอร และพลาสวูด จํานวน 23 รายการ

601

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
68,480.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 54

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
609

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ซื้อยา Fsh Provera (Medroxyprogesterone 5 mg) จํานวน 50 ขวด
40,125.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010584
28/01/2564 -

610

ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte)
จํานวน 180 กลอง

90,907.20

90,907.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010583

28/01/2564

-

-

611

ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 300
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010567

28/01/2564

-

-

612

ซื้อยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (HEP-25) จํานวน 30 กลอง

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010581

28/01/2564

-

-

613

ซื้อยา Magesto F (Mamylase+...) tab จํานวน 40 กลอง

25,765.60

25,765.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010568

28/01/2564

-

-

614

ซื้อยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จํานวน 250 กลอง

87,472.50

87,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010579

28/01/2564

-

-

615

ซื้อยา Oxymetholone 50 mg tab (androlic) จํานวน 30 ขวด

41,730.00

41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064010571

28/01/2564

-

-

616

ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) จํานวน 15 กลอง

93,491.25

93,491.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010587

28/01/2564

-

-

617

ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 1
กลอง , Rituximab 500 mg/50 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 2
vial

60,868.02

60,868.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010588

28/01/2564

-

-

618

ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab (Sirdalud) จํานวน 150 กลอง

91,485.00

91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064010580

28/01/2564

-

-

หน ้า 55

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

79,094.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064010590
28/01/2564 -

11,926.48

11,926.48 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064010575

28/01/2564

-

-

ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

PR8000064010597

29/01/2564

-

-

622

คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 2 ราย

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

PO8000064020001

01/02/2564

-

-

623

ซื้อเครื่องกระตุนทารกใหตื่น จํานวน 1 เครื่อง

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

PO8000064010057

29/01/2564

-

-

624

ซื้อยา Clozapine 25 mg (Clozapin25) จํานวน 20 กลอง

PR8000064010603

29/01/2564

-

-

625

ซื้อยา Rifampicin 300 mg cap (Rifam) จํานวน 50 กลอง ,
Furosemide 250 mg/25 ml inj (Furetic S) จํานวน 50 amp ,
Colistimethate eq150 mg inj (Mellistin) จํานวน 50 vial

27,017.50

27,017.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064010602

29/01/2564

-

-

626

คาบริการสลายนิ่วดวย ESWL

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด

PO8000064020002

01/02/2564

-

-

627

ขออนุมัติเบิกคาจางทําพานพุมดอกไมสด เพื่อใชในการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชรําลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี วันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

PR0208064010004

04/01/2564

-

-

628

จัดซื้อเทอรโมมิเตอรอินฟาเรดพรอมขาตั้ง จํานวน 3 เครื่อง

PR0208064120045

04/01/2564

-

-

619

ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release capsule
(Vastarel OD) จํานวน 100 กลอง , Ivabradine 5 mg tab
(Coralan) จํานวน 30 BOX

620

ซื้อวัสดุใชในโครงการ

621

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
79,094.40

2,240.00

1,000.00

12,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปราณีดอกไมสด

12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาโอสถ จํากัด

หน ้า 56

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

629

ซื้อ SSD 250GB SATA3 สําหรับใชกับเครื่องพิวเตอรหองประชุม (มบ.
จบ.4415003020016)

630

จัดซื้อตนทองอุไร จํานวน 200 ตน

631

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,490.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,490.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064120025
05/01/2564 -

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง พรสุดาพันธุไม

PR0208064010015

11/01/2564

-

-

จัดซื้อดินและปุยมูลสัตว เพื่อใชปลูกประดับและปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในมหาวิทยาลัยใหมีความสวยงาม

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง พรสุดาพันธุไม

PR0208064120009

11/01/2564

-

-

632

จัดซื้อขาตั้งทีวี จํานวน 1 ตัว

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064010018

11/01/2564

-

-

633

จัดซื้อ Hub 16 port

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064010016

11/01/2564

-

-

634

ซอมแซมลิฟทอาคารเรียนรวม(เปลี่ยนแผน PCB DOR - 120 )

66,340.00

66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด

PR0208064010017

11/01/2564

-

-

635

จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการเกษตรเพื่อใหน้ําตนไมภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 20 รายการ

18,025.00

18,025.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

PR0208064010013

11/01/2564

-

-

636

จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการจัดโครงการอบรมดนตรีไทยใหกับนิสิตชมรม
ดนตรีไทย-สากล

2,050.00

PR0208064120048

11/01/2564

-

-

637

จางเปลี่ยนยางรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ จํานวน 4 เสน

13,560.00

13,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064120038

13/01/2564

-

-

638

เปลี่ยนกรองโซลาและสายน้ํามันรถยนตหมายเลขทะเบียน 40-0201 จบ

405.00

405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064110039

13/01/2564

-

-

2,050.00 เฉพาะเจาะจง รานบานครูประสาน

หน ้า 57

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
639

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน นข 1987
16,120.00
จบ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064120012
13/01/2564 -

640

จัดซื้อสุขภัณฑโถชักโครก

2,320.00

2,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064120044

13/01/2564

-

-

641

จางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนตหมายเลขทะเบียน กง 8068 จบ

2,585.00

2,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064120028

13/01/2564

-

-

642

จางถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน นข
2768 จบ

4,780.00

4,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064120039

13/01/2564

-

-

643

จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตหมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ

4,725.00

4,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064110038

13/01/2564

-

-

644

จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 45,846 แผน

16,045.10

PR0208064120029

14/01/2564

-

-

645

จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตร

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม

PR0208064010029

15/01/2564

-

-

646

เปลี่ยนพัดลมในตูลิฟทประจําอาคารเรียนรวม

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด

PR0208064110052

19/01/2564

-

-

647

จัดซื้อคลอรีนเกล็ด 90 % จํานวน 5 ถัง

PR0208064120043

19/01/2564

-

-

648

ขออนุมัติเบิกคาจางทํารูปเลมเอกสารรายงาน เพื่อนําเลมรายงานมาใช
ในโครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม

PR0206064010005

04/01/2021

-

-

24,075.00

1,600.00

16,045.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และอุปกรณ จํากัด

1,600.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

หน ้า 58

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,017.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

649

ขออนุมัติจัดซื่อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบนิเวศนเพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม ในระหวางวันที่ 8-10
มกราคม พ.ศ. 2564

650

ขออนุมัติเบิกจายเขาเลมสันกาว รายงานขั้นตนงานอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064010055

08/01/2021

-

-

651

ขออนุมัติเบิกคาปริ้นและเขาเลมเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใชใน
โครงการพัฒนาระบบนิเวศนเพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม ในระหวาง
วันที่ 8-10 ม.ค. 64

680.00

680.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064120264

08/01/2021

-

-

652

ขออนุมัติเบิกคาเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานกองวิจัยและ
นวัตกรรม
ขออนุมัติเบิกคาโทรศัพทและวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
และใชในการดําเนินการตามโครงการนํารองภายใตการดําเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

16,800.00

PR0206064010069

11/01/2021

-

-

3,878.00

3,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064010078

13/01/2021

-

-

654

ขออนุมัติเบิกคาคอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อใชในงานของกองบริหารการ
วิจัยและนวัตกรรม ภายใตการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารัฐ
รวมเอกชนในเชิงพาณิชย

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010114

18/01/2021

-

-

655

ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชในงานของ
โครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย

1,730.00

1,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064120217

20/01/2021

-

-

656

ขออนุมัติจัดจางทํารูปเลมเอกสารรายงานความกาวหนา เพื่อใชเปน
เอกสารรายงานความกาวหนาของโครงการสรางกําลังคนและทักษะ
แหงอนาคตในภูมิภาค และโครงการยกระดับคุณภาพและเศรษฐกิจ
ทองถิ่นในภูมิภาค

3,370.00

3,370.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064010132

20/01/2021

-

-

657

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อใชในการจัดเก็บสํารองไฟฟาของ
เครื่องคอมพิวเตอร
ขออนุมัติเบิกคายายเครื่องบันทึกกลองวงจรปด และสายสัญญาณ
ระบบกลองวงจรปด จากชั้น 7 กองบริการการศึกษา มายังชั้น 5 กอง
บริหารการวิจัยและนวัตกรรม

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010133

20/01/2021

-

-

PR0206064010181

27/01/2021

-

-

653

658

10,914.00

5,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064120248
08/01/2021 -

16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

10,914.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

หน ้า 59

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
659
660

661
662
663

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ขออนุมัติเบิกคาจางทําโปสเตอร เพื่อใชในการประชาสัมพันธการจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหวางวันที่ 2-4 ก.ย. 64
ขออนุมัติเบิกคาเสื้อที่ระลึก เพื่อแจกวิทยากรในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ''ผูตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx'' ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่ 1 ในวันที่ 22 ม.ค. 64
ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในงานพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน และการจัดเอกสารตางๆ ที่มีจํานวนมากสงไปรษณีย
ขออนุมัติเบิกคาหมึกและชุดทําความสะอาด สําหรับใชกับเครื่องพิมพ
บัตรประจําตัวพนักงาน
ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก Dell Vostro 3459 (เลขที่
ครุภัณฑ 601500302000025) เนื่องจากหนาจอแสดงผลแตกราว และ
ไมสามารถใชงานไดตามปกติ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,247.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,247.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064010180
27/01/2021 -

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง สรวีย ปลอดทอง

PR0206064010017

05/01/2021

-

-

7,905.13

7,905.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064010113

18/01/2021

-

-

9,148.50

9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การด โซลูชั่น จํากัด

PR0206064010066

11/01/2021

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010171

25/01/2021

-

-

664

ขออนุมัติจัดซื้อบัตรประจําตัวขาราชการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพามี
การเปลี่ยนแปลงการจัดทําบัตรขาราชการใหม โดยเปลี่ยนจากแบบ
กระดาษเปนแบบบัตรพลาสติกแบบแข็ง

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การด โซลูชั่น จํากัด

PR0206064010169

25/01/2021

-

-

665

ขออนุมัติจัดซื้อบัตรพนักงาน เนื่องจากบัตรประจําพนักงานใกลหมด
และเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง
ขออนุมัติซื้อสเปรยฆาเชื้อโรค สําหรับใชฉีดพนฆาเชื้อโรค เชื้อไวรัส บน
ผิววัตถุตาง ๆ ทําใหลดการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในหอง
สํานักงาน หองประชุม คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การด โซลูชั่น จํากัด

PR0206064010170

25/01/2021

-

-

5,275.10

5,275.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีอําพล คาวัสดุกอสราง จํากัด

PR0900064010015

06/01/2564

-

-

667

ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
อาจารย และเอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต คณะศึกษาศาสตร

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064010018

08/01/2564

-

-

668

ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับใชจัดพิมพเอกสารราชการตาง ๆ ภายใน
สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการพิมพเอกสารราชการตาง ๆ ของ
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการแกนิสิตและผูที่เขามาติดตอภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR0900064010019

08/01/2564

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900064010017

08/01/2564

-

-

PR0900064010039

15/01/2564

-

-

666

669
670

315.00

315.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน

หน ้า 60

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

671

ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการสําหรับนิสิต และผูมาติดตองานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ขอเสนอซื้อวัสดุอุปกรณซอมหองน้ํา เนื่องจากหองน้ําคณะศึกษาศาสตร
ฝาชักโครก กอกลางหนา อางลางหนา กานกดชักโครก สายชําระ พัง
ชํารุด แตกหัก จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ

672

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
105.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

105.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064010050
25/01/2564 -

4,601.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0900064010049

25/01/2564

-

-

9,885.00

9,885.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064010051

26/01/2564

-

-

830,000.00

830,000.00 เฉพาะเจาะจง Unijobs Global PTY Ltd

PO0206064010005

29/01/2021

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก

PR0206064010006

04/01/2021

-

-

673

ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตร 2 หลักสูตร และถายเอกสารคูมือการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ให
นิสิตฝกงาน อาจารยนิเทศก และอาจารยพี่เลี้ยง ของภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

674
675

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซดของ Times Higher
Education
ขอความเห็นชอบเสนอจางทําคูมือการฝกซอม

676

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองวงจรปด

39,697.00

39,697.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064010103

15/01/2021

-

-

677

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัดอุณหภูมิรางกาย

14,552.00

14,552.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064010101

15/01/2021

-

-

678

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

PR0206064010173

25/01/2021

-

-

679

ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพนหมอกฆาเชื้อโรค

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ เจริญสุข

PR0206064010183

27/01/2021

-

-

680

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสติ๊กเกอรกระดาษ ขนาด A4

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง รานบานจิปาถะ

PR0206064010192

28/01/2021

-

-

681

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อซองกันกระแทกไมจาหนาซอง

6,450.00

6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นทีแพ็ค จํากัด

PR0206064010196

28/01/2021

-

-

682

ขออนุมัติเบิกเงินคายางมะตอน จํานวน 70 ถุง

6,230.00

6,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR0206064010065

10/01/2021

-

-

683
684

ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 25 รายการ
ขออนุมัติซอมปมน้ํา เลข 590401001000066

PR0206064010064
PR0206064010062

10/01/2021
10/01/2021

-

-

6,102.05

10,951.45
4,000.00

6,120.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

10,951.45 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หน ้า 61

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 27 รายการ
5,897.84
ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และน้ํามันเทรน
9,501.60
ขออนุมัติเบิกเงินจางเปลี่ยนชุดควบคุมวาลวน้ําเย็นของเครื่องจายลมเย็น
49,220.00
(AHU)
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 15 รายการ
5,080.36
ขอนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 20 รายการ
4,821.42
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 13 รายการ
7,500.70
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน
3,240.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี
28,368.91

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,897.84 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
9,501.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
49,220.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เซอรวิส
5,080.36 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
4,821.42 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
7,500.70 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
3,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด
28,368.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล จํากัก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064010063
10/01/2021
PR0206064010086
14/01/2021
PR0206064010112
17/01/2021

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

PR0206064010122
PR0206064010135
PR0206064010159
PR0206064010168
PR0206064010179

19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
24/01/2021
26/01/2021

-

-

ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอเมนน้ําทิ้ง หอง 2/1
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 6 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี
จํานวน 10 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถยนต
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมลิฟทอาคารเสนาะ อูนากูล 2

8,025.00
2,033.00
30,460.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008
2,033.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
30,460.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร

PR0206064010177
PR0206064010178
PR0206064010186

26/01/2021
26/01/2021
27/01/2021

-

-

6,500.00
45,742.50

6,500.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร
45,742.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR0206064010185
PR0206064010184

27/01/2021
27/01/2021

-

-

698
699

ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 21 รายการ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน,วัสดุงานบานงานครัว,วัสดุการเรียนการ
สอน

10,947.17
9,000.00

10,947.17 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 8,386 บาท

PR0206064010201
PR4200064010002

28/01/2021
04/01/2564

-

-

700

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถาน(ขนาด AA,AAA)เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 4,188 บาท

PR4200064010016

07/01/2564

-

-

701

ขออนุมัติจางเหมายายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอรจากอาคารภาพ
พิมพชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตรมาติดตั้งที่หองเรียนคณะดนตรีและ
การแสดง

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ราคาที่ตกลงจาง PR4200064010021
6,500 บาท

28/01/2564

-

-

702

ขอความเห็นชอบเสนอเปลี่ยนอะไหลรถตู

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

07/01/2564

-

-

696
697

หน ้า 62

PR1400064010006

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,500.00

703

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องอานและบันทึกขอมูล

704

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

705

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแบตเตอรี่

706

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อรถเข็น

3,000.00

707

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

96,750.00

708

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

709

47,570.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064010013

14/01/2564

-

-

PR1400064010011

14/01/2564

-

-

PR1400064010019

14/01/2564

-

-

96,750.00 เฉพาะเจาะจง เฟม บุคส

PR1400064010016

14/01/2564

-

-

60,400.00

60,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเค พี บุค

PR1400064010012

14/01/2564

-

-

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

48,900.00

48,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน BOOK GOOD

PR1400064010015

14/01/2564

-

-

710

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

29,106.40

29,106.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด

PR1400064010014

14/01/2564

-

-

711

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

712

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม

580.00

47,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทูเอส บุคส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064010017
14/01/2564 -

580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1400064010018

14/01/2564

-

-

71,904.00

71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด

PR1400064010021

15/01/2564

-

-

หน ้า 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

713

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
86,380.00

714

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

715

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

716

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

9,000.00

717

ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสายรัดพลาสติก

718

86,380.00 เฉพาะเจาะจง รานซีบุคส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064010024
15/01/2564 -

46,816.00

46,816.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอส บุคส

PR1400064010022

15/01/2564

-

-

62,775.00

62,775.00 เฉพาะเจาะจง ราน พาวเวอร บุคส

PR1400064010023

15/01/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

PR1400064010020

15/01/2564

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล เฮาส จํากัด (มหาชน)

PR1400064010026

20/01/2564

-

-

ขออนุมัติเสนอซื้อถานอัลคาไลน

3,625.00

3,625.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR1700064010004

04/01/2021

-

-

719

ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม

5,556.20

5,556.20 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR1700064010005

05/01/2021

-

-

720

ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต

PO1700064010001

13/01/2021

-

-

721

ขออนุมัติเสนอจางทําปายไวนิล

3,000.00

PR1700064010010

14/01/2021

-

-

722

ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนต

500.00

PR1700064010020

27/01/2021

-

-

723

ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด

16,145.87

16,145.87 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส

PO1700064010003

29/01/2021

-

-

724

ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 11 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในปการศึกษา 2/2564

14,926.50

14,926.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2100064010017

15/01/2021

-

-

13,035.28

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,035.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
3,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเค อารต แอนด ดีไซน
500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

หน ้า 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร คาลิเบรชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064010018
15/01/2021 -

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR2100064010019

15/01/2021

-

-

ขออนุมัติซื้ออะไหลยางดึงฝาเครื่องเก็บตัวอยางน้ํา (Latex) จํานวน 1
ฟุต เพื่อเปลี่ยนยางอะไหลยางดึงฝากระบอกเก็บน้ําแนวนอนใหใชงาน
ไดตามปกติ เนื่องจากเสื่อมสภาพ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง พรรณีเอ็นจิเนียริ่ง

PR2100064010023

19/01/2021

-

-

728

ขออนุมัติจางสําเนาเอกสาร จํานวน 96 หนา เขาเลม+อุปกรณ เพื่อ
เปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

303.20

303.20 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

PR2100064010025

19/01/2021

-

-

729

ขออนุมัติจางสําเนาเอกสาร จํานวน 2,410 หนา เขาเลม+อุปกรณ เพื่อ
เปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,913.50

1,913.50 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

PR2100064010024

19/01/2021

-

-

730

ขออนุมัติจางเหมาถมดินพรอมปรับเกลี่ยพื้นที่ จํานวน 40 เที่ยว เพื่อ
ปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อใชนการเรียนการสอนวิชาการจัดการดิน น้ํา และพืช
(นายทัตพล พุมดารา)

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี

PR2200064120049

01/01/2021

-

-

731

ขออนุมัติจางเหมาตัดแตงกิ่งไม จํานวน 1 งาน เพื่อปรับพื้นที่เพื่อใชใน
การเรียนการสอนวิชาการจัดการดิน น้ําและพืช

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย

PR2200064010002

05/01/2021

-

-

732

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณซอมแซมโรงเรือน จํานวน 7 รายการ เพื่อ
ซอมแซมบํารุงโรงเรือนเพื่อใหพรอมใชในการเรียนการสอนสําหรับสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

42,150.00

42,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี

PR2200064010031

08/01/2021

-

-

733

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณซอมแซมโรงเรือน จํานวน 5 รายการ เพื่อ
ซอมแซมโรงเรือนเนื่องจากถูกลมพัดเสียหายและใชในการเรียนการ
สอนสําหรับสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮ กรีน ช็อป จํากัด

PR2200064010030

08/01/2021

-

-

734

ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่จํานวน 9 แอมป 12 โวลต จํานวน 9 ลูก
เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และหมดอายุการใชงาน จึงมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ (นายสิรวิชญ มุสิกพงศ)

6,930.00

PR2200064010033

13/01/2021

-

-

725

ขออนุมัติซื้อไบโอฮิต โพรลีน ทิป ขนาด 1000 ไมโครลิตร จํานวน 1
กลอง เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเทคโนโมเลกุล และ
วิชาปญหาพิเศษ

726

ขออนุมัติซื้อกระดาษทิชชู จํานวน 1 แพ็ค เพื่อใชในการเรียนการสอน
ปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในปการศึกษา 2/2564

727

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
642.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ อที อินฟนิท จํากัด

หน ้า 65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

735

ขออนุมัติจางเหมาตัดแตงตนไมพรอมตัดหญา จํานวน 1 งาน เพื่อปรับ
พื้นที่ใหพรอมใชงานสําหรับการเรียนการสอนวิชาสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรบริเวณโดยรอบแปลงเกษตร (นายทัตพล พุมดารา)

736

ขออนุมัติซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟฟา ขนาด 850 VA จํานวน 19
เครื่อง เพื่อใชในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร สําหรับใชในการเรียนการสอนนิสิต (นายสิรวิชญ มุสิกพงศ)

41,610.00

41,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ อที อินฟนิท จํากัด

PR2200064010034

15/01/2021

-

-

737

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับทําโรงเห็ด
โรงปลูกวนิลาและคลุมดินเพื่อปองกันไมใหวัชพืชขึ้นตามแปลง
(น.ส.ชนัญชิดา ปาณะวงค)

22,900.00

22,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เกษตร (ประเทศไทย) จํากัด

PR2200064010042

20/01/2021

-

-

738

ขออนุมัติซื้อจุลินทรียมีชีวิต เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา Seed
Science and Technology วิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ (น.ส.
วลัยลักษณ ถึงคุณ)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทพะยุดาภรณ ศรีวิชา

PR2200064010040

20/01/2021

-

-

739

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมี จํานวน 9 รายการ เพื่อใชในวิชา
ปฏิบัติการปรับปรุงพันธุพืชดวยเทคโนโลยีชีวภาพ วิชาปฏิบัติการ
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย และวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา
(น.ส.เพ็ญนภา ไกรฉวี)

18,832.00

18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2200064010050

21/01/2021

-

-

740

ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในวิชาปฏิบัติการ
การปรับปรุงพันธพืชดวยเทคโนโลยีชีวภาพ และวิชาปฏิบัติการ
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย (น.ส.เพ็ญนภาไกรฉวี)

7,169.00

7,169.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก

PR2200064010051

21/01/2021

-

-

741

ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 14 รายการ เพื่อใชในการปรับปรุงดิน
แปลงนาลงปลูกแปลงสาธิต

19,160.00

19,160.00 เฉพาะเจาะจง รานพะเยาว วงษา, นางสาวินี ภูมิสุข, นายศุภฤกษ PR2200064010049
ตาลเงิน, นายปยุต ไชยเสวนา, บริษัท ซีอารซี ไท
วัสดุ จํากัด
(สาขาจันทบุร)ี , บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด
(มหาชน), ราน จ.เจริญพาณิชย

21/01/2021

-

-

742

ขออนุมัติจางรื้อถอนและขนยายวัสดุอุปกรณโรงเรือนเกษตร เพื่อรื้อ
ถอนและขนยายวัสดุที่ไมใชแลวออกจากบริเวณโรงเรือนเกษตร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

26/01/2021

-

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย

หน ้า 66

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064010038
15/01/2021 -

PR2200064010056

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

743

จางสําเนาเอกสารและเขาเลมเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
คณะอัญมณี
จางสําเนาและเขาเลมเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญ
มณี
จางติดฟลมดํากรองแสง 80% ในหองปฏิบัติการเคมีและหองปฏิบัติการ
เครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงของคณะอัญมณี จํานวน 250 ตารางฟุต

744
745

746
747
748
749

จางติดสติ๊กเกอรฝาในหองปฏิบัติการเคมีและหองปฏิบัติการเครื่องมือ
วิเคราะหขั้นสูงของคณะอัญมณี จํานวน 25 เมตร
ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพรศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ เดือน
มกราคม 2564
ขออนุมัคิซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอน รายวิชาฝกงาน ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เขา
สูสภามหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,941.10

1,941.10 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064010015
11/01/2021 -

2,052.90

2,052.90 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

PR2300064120035

12/01/2021

-

-

8,750.00

8,750.00 เฉพาะเจาะจง ติดตอ รานสนามเปาออโตแอร

PR2300064120041

20/01/2021

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจันทบุรีพลาสติก

PR2300064120042

20/01/2021

-

-

8,249.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด, บริษัท ประสานธรณี จํากัด PR2700064010004
/เสนอราคา 8,249.50 บาท
10,006.10 เฉพาะเจาะจง รานสินวัฒนา,รานแสงทิพยการไฟฟา,รานเจริญ PR2800064010001
ภัณฑ
500.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป
PR2800064010004

13/01/2021

-

-

06/01/2021

-

-

07/01/2021

-

-

8,249.50
10,006.10
500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

750

ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เขาสูการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป

PR2800064010007

19/01/2021

-

-

751

ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่อใชอํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง ป 2564 ในการเขารวมการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญภัณฑ

PR2800064010009

22/01/2021

-

-

PR3300064010007

07/01/2021

-

-

752

780.00

780.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,232.00

753

ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมเอกสาร
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสีเขียว หลักสูตรปรับปรุง ป 2564 คณะ
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรในการเขารวมการประชุม
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

754

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรีนการสอนสาขาชีวเวชศาสตร ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา 2563

4,012.50

4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064010006
4,012.50 บาท

04/01/2021

-

-

755

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 18 รายการ เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68323360 การบําบัดดวยการขยับ
ดัดและดึง รายวิชา 68323660 กายภาพบําบัดระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 1 3 รายวิชา 68335560

8,522.51

8,522.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064010003
8,522.51 บาท

04/01/2021

-

-

756

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา
2563

8,268.00

8,268.00 เฉพาะเจาะจง Vela Pharmacy ราคาที่ตกลงจาง 8,268.00 บาท PR3600064010004

04/01/2021

-

-

757

ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนกุญแจลูกบิด จํานวน 1 ชุด (เงินหมุน)

PR3600064010001

04/01/2021

-

-

758

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 15 รายการ เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนสาขาชีวเวชศาสตร ภาคนิพนธ ประจําป
การศึกษา 2563 (อ.รังสิมาสํารองจาย)

2,640.00

2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064010005
2,640.00 บาท

04/01/2021

-

-

759

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ (เงินหมุน)

1,000.00

750.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑชลบุรี ราคาที่ตกลงจาง 750.00 บาท PR3600064010011

06/01/2021

-

-

760

ขออนุมัติจัดทําเลมฝกงาน จํานวน 2 เลม และจัดทําเอกสารสําหรับ
แหลงฝก จํานวน 150 แผน เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการฝก
ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 3 กรณีพิเศษ ระหวางวันที่ 11
มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ 2564 ณ แหลงฝกปฏิบัติงาน 2 แหลง
ฝก (จายทราย)

217.50 เฉพาะเจาะจง LEEDA COPY ราคาที่ตกลงจาง 217.50 บาท

07/01/2021

-

-

600.00

217.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,232.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป

600.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 600.00 บาท
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064010009
19/01/2021 -

PR3600064010018

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

761

ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 8 กลอง เพื่อใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

15,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง
15,600.00 บาท

762

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนสาขาชีวเวชศาสตร ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา
2563 (อ.รังสิมาสํารองจาย)

2,574.50

763

ขออนุมัติจัดซื้อโมเดลอาหาร จํานวน 20 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา Principles of Dietetics สําหรับนิสิตสาขาวิชา
โภชนบําบัด

15,900.00

764

ขออนุมัติจัดจางปริ้นเอกสาร จํานวน 810 แผน เพื่อใชสําหรับการเรียน
การสอนสาขาชีวเวชศาสตร ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา 2563 (อ.
รังสิมาสํารองจาย)

765

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

766

ขออนุมัติจางเหมาบริการเดินเมนไฟนีออนใหม จํานวน 1 งาน (จายคุณ
สมศักดิ)์

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
700.00 บาท

767

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 684394-59 Protein Separation Techniques

813.20

768

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา Clinical bacteria

769

ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลมโครงการ จํานวน 12 เลม เพื่อ
ใชสําหรับสงใหคณะกรรมการตรวจภายหลังจากที่เขาตรวจประเมินใน
โครงการรับรองประเมินสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยจากสภา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย (อ.พรอนันตสํารองจาย)

2,245.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน สาขาที่
00083 ราคาที่ตกลงจาง 2,245.50 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600064010001 07/01/2021 -

PR3600064010023

08/01/2021

-

-

PO3600064010002

12/01/2021

-

-

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง สมารท โอเอ เซลลแอนดเซอรวิส ราคาที่ตกลงจาง PR3600064010027
950.00 บาท

12/01/2021

-

-

7,121.52

7,121.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064010045
7,121.52 บาท

15/01/2021

-

-

PR3600064010051

16/01/2021

-

-

813.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 813.20
บาท

PR3600064010053

16/01/2021

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลง
จาง 1,200.00 บาท

PR3600064010052

16/01/2021

-

-

2,000.00

1,664.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 1,664.00 บาท

PR3600064010050

16/01/2021

-

-

15,900.00 เฉพาะเจาะจง โมเดลอาหาร โลกใบเล็ก ราคาที่ตกลงจาง
15,900.00 บาท
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,140.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

770

ขออนุมัติจัดซื้อยางยืด จํานวน 5 เสน เพื่อใชสําหรับการบริการผูเขารับ
การรักษาและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการคณะสหเวชศาสตร (คลินิกกายภาพบําบัด)

771

ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือ จํานวน 28 กลอง เพื่อใชสําหรับการเรียนการ
สอนรายวิชา Lab Protein Immunodetection

5,063.24

5,063.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 5,063.24 บาท

PR3600064010058

18/01/2021

-

-

772

ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอล 95% จํานวน 5 ถัง เพื่อใชในการเรียนการ
สอนในระหวางการแพรระบาดของโควิด -19

6,687.50

6,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 6,687.50 บาท

PR3600064010057

18/01/2021

-

-

773

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ (สาขาเทคนิค
การแพทย)

9,276.90

9,276.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
9,276.90 บาท

PR3600064010055

18/01/2021

-

-

774

ขออนุมัติจัดซื้อใบมีดโคมโมโตม จํานวน 2 แพ็ค เพื่อใชสําหรับจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 68030159 Microscopic Techniques (อ.วิทูร)

6,100.00

6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
6100.00 บาท

PR3600064010060

18/01/2021

-

-

775

ขออนุมัติจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง (หอง 505)

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 1,926.00 บาท

PR3600064010054

18/01/2021

-

-

776

ขออนุมัติจัดซื้อULTRA GEL จํานวน 6 แกลอน เพื่อใชสําหรับการ
บริการผูเขารับบริการรักษาและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร (คลินิกกายภาพ)

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
5,700.00 บาท

PR3600064010059

18/01/2021

-

-

777

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการ
เรียนการสอนในหองปฏิบัติการ 406

8,910.00

8,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่
ตกลงจาง 8,910.00 บาท

PR3600064010061

19/01/2021

-

-

778

ขออนุมัติคาบริการตรวจสอบซอมเตียงปรับระดับ จํานวน 1 รายการ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 6,000.00 บาท

PR3600064010064

19/01/2021

-

-

779

ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลและไซลีน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชในการ
เรียนการสอนสาขาพยาธิวิทยาทุกรายวิชา

21,988.50

21,988.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 21,988.50 บาท

PO3600064010007

22/01/2021

-

-

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีด เมดดิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
2,140.00 บาท

หน ้า 70

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064010056
18/01/2021 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,207.68

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

780

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี สาขาชีวเวชศาสตรและ
เทคนิคการแพทย

24,207.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 24,207.68 บาท

781

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว สําหรับ
นิสิตชีวเวชศาสตร

2,610.80

782

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 16 รายการ เพื่อใชสําหรับ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย 680323
สําหรับนิสิตแพทยศาสตร รหัสวิชา 684312 สําหรับนิสิตสาขาชีวเวช
ศาสตร สาขาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

39,450.00

39,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่
ตกลงจาง 39,450.00 บาท

783

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68323660 กายภาพบําบัดระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1,รายวิชา 68334160 การวินิจฉัยและ
รักษาดวยไฟฟา,รายวิชา 68335760 กายภาพบําบัดทางกีฬา

10,150.00

784

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 11 รายการ เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 680201 Systemic Human Gross
Anatomy ll

785

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600064010004 22/01/2021 -

2,610.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 2,610.80 PR3600064010071
บาท

22/01/2021

-

-

PO3600064010008

22/01/2021

-

-

10,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลง
จาง 10,150.00 บาท

PO3600064010005

22/01/2021

-

-

19,153.00

19,153.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
19,153.00 บาท

PO3600064010006

22/01/2021

-

-

ขออนุมัติจัดซื้อชุดทดสอบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 11 รายการ

6,577.00

6,577.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลง
จาง 6,577.00 บาท

PR3600064010075

22/01/2021

-

-

786

ขออนุมัติจัดซื้อกุงสด จํานวน 6 กิโลกรัม เพื่อใชสําหรับการเรียนการ
สอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร ประจําป
การศึกษา 2563 (อ.ธนพรรณสํารองจาย)

2,180.00

2,180.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย ราคาที่ตกลงจาง 2,180.00 บาท PR3600064010069

22/01/2021

-

-

787

ขออนุมัติจัดซื้อ Rubber electrode จํานวน 3 ชุด เพื่อใชสําหรับ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68334160 การวินิจฉัยและรักษาดวย
ไฟฟา

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 7,800.00 บาท

PR3600064010067

22/01/2021

-

-

788

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใขสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย รหัสวิชา
684312 สําหรับนิสิตสาขาชีวเวชศาสตรและสาขาโภชนบําบัดและการ
กําหนดอาหาร

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 4,280.00 PR3600064010076
บาท

22/01/2021

-

-

หน ้า 71

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,301.00

789

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Clinical Bacteria

790

ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 3616 แผน เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนสาขาชีวเวชศาสตร ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา 2563
(อ.รังสิมาสํารองจาย)

1,627.20

791

ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทนาเขตสระแกว
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาสายพานเพื่อซอมแซมรถบัส หมายเลข
ทะเบียน40-0542 ชลบุรี
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาซอมแซมปมน้ําอาคารนิสิตหญิงเกา
เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถไถ
หมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณเพื่อใชซอมแซมงานภาคสนาม
ภายในวิทยาเขตสระแกว เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการดําเนินการ
ซอมแซมไฟทางเดินภายในวิทยาเขตสระแกว
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณงานชางเพื่อซอมแซมภายใน
วิทยาเขตสระแกว
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
จางถายเอกสาร
จางทําปายที่จอดรถ
จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่ องรถตูทะเบียน นง8224 ชบ.
ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4
ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 1/2564

929.50

792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 15,301.00 บาท
1,627.20 เฉพาะเจาะจง LEEDA COPY ราคาที่ตกลงจาง 1,627.20 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600064010009 28/01/2021 -

PR3600064010091

29/01/2021

-

-

929.50 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

PR0209064010006

11/01/2021

-

-

374.50

374.50 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209064010013

19/01/2021

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภเขตต ศูนยโศรก

PR0209064010012

19/01/2021

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล บอทอง

PR0209064010011

19/01/2021

-

-

304.95

304.95 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209064010017

22/01/2021

-

-

28,397.80

28,397.80 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209064010016

22/01/2021

-

-

3,067.69

3,067.69 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209064010018

22/01/2021

-

-

400.00
1,500.00
5,850.00
4,680.18
1,800.00
400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,850.00 เฉพาะเจาะจง
4,680.18 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

PR1300064010006
PR1300064010008
PR1300064010009
PR1300064010017
PR1300064010046
PR1800064010008

01/01/2564
07/01/2564
07/01/2564
11/01/2564
29/01/2564
04/01/2021

-

-

หจก.วงศทรายทอง
บานคอมพิวเตอร
รานพัฒนาพานิช
บ.โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

หน ้า 72

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
790.00

804

ขออนุมัติจางจัดทํากรอบรูปภาพ

805

ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถตูคณะฯ

5,000.00

806

ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

4,800.00

807

ขออนุมัติซื้อ Power Supply เพื่อใชกับเครื่องสแกนนิ้วหอง 104 ตึกเดิม

3,531.00

808

ขออนุมัติซื้อวัสดุถานอัลคาไลน,รางปลั๊กไฟ,ลูกเหม็น,ชุดฝกบัวฉีด

11,154.84

809

ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องควบคุมประชุม Audio
Technica หอง log2-303

9,416.00

810

ขออนุมัติซื้อแบบเตอรี่เครื่องควบคุมไฟฟาหองรปภ ชั้น 1 อาคาร
สหศึกษาสวนงานคณะโลจิสติกส

1,980.00

811

ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 5 ถัง

812

ขออนุมัติซื้อของไหวในโครงการทําบุญวันคลายวันสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปที่ 3 วันที่ 18 ม.ค.64

813

ขออนุมัติซื้อคาดอกไมถวายพระในโครงการทําบุญวันคลายวันสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปที่ ๓ วันที่ 18 ม.ค.64

200.00
3,000.00

500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

790.00 เฉพาะเจาะจง รานรูป รานกรอบ/เสนอราคา 790 บาท

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064010011
11/01/2021 -

PR1600064010019

04/01/2021

-

-

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600064010015

11/01/2021

-

-

3,531.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส

PR1600064010020

11/01/2021

-

-

PR1600064010040

19/01/2021

-

-

9,416.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR1600064010050

27/01/2021

-

-

1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็กทริค จํากัด

PR1600064010055

29/01/2021

-

-

PR4500064010004

04/01/2564

-

-

PR4500064010007

06/01/2564

-

-

PR4500064010005

06/01/2564

-

-

11,154.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

200.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานน้ําดื่มวีเจ/200 บาท
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ..../รานกวยเตี๋ยวเปดปาโชค ณ อางศิลา 600
บาท/รานแมประภาสังฆภัณฑ 349 บาท/บริษัท
สยามแมคโคร จํากัด 1,144 บาท/รานดอกไม
เจียมจิตต 680 บาท
500.00 เฉพาะเจาะจง ......../รานดอกไมเจียมจิตต/225 บาท

หน ้า 73

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,564.98

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

814

ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

815

ขออนุมัติซื้อชุดสังฆทานโครงการทําบุญวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรองปที่ 3 วันที่ 18 ม.ค.64

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ........../สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา/2,700 บาท

PR4500064010006

06/01/2564

-

-

816

ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/8,700 บาท

PR4500064010010

08/01/2564

-

-

817

ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 4 ถัง

160.00

160.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานน้ําดื่มวีเจ/160 บาท

PR4500064010013

15/01/2564

-

-

818

ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค

480.00

PR4500064010012

15/01/2564

-

-

819

ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่มพรอมถัง จํานวน 5 ถัง

1,350.00

480.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/480 บาท
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานน้ําดื่มวีเจ 1,350 บาท

PR4500064010014

15/01/2564

-

-

820

ขออนุมัติเสนอจางทําตรายาง

4,640.00

4,640.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/4,640 บาท

PR4500064010018

27/01/2564

-

-

821

ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งเตาเสียบปลั๊กไฟฟา

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด/4,815 บาท

PR4500064010019

28/01/2564

-

-

822
823
824
825
826
827

ขอซื้อหมึกพิมพ Kyocera TK-134 (เศรษฐศาสตร)
ขอซื้อแบตเตอรี่สําหรับกลอง (นิเทศศาสตร)
ซอมเครื่องคอมพิวเตอร หอง 413
ขอซื้อชุดดรัมสรางภาพ Fuji Xerox CM305
หมึกพิมพเลเซอร HP 85A (สังคมวิทยา)
จางทําตรายาง (ประวัติศาสตร)

3,200.00
5,400.00
4,800.00
8,500.00
1,800.00
140.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
8,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
140.00 เฉพาะเจาะจง

PR0500064010020
PR0500064010026
PR0500064010045
PR0500064010043
PR0500064010046
PR0500064010048

06/01/2564
08/01/2564
18/01/2564
18/01/2564
19/01/2564
19/01/2564

-

-

828

จางทําปายชื่อ (ประวัติศาสตร)

1,080.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล กังวาลโชคชัย

PR0500064010049

19/01/2564

-

-

829
830

ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP designjet T120 ดํา แดง เหลือง ฟา
ขออนุมัติซื้อกระถางตนไม จํานวน 2 รายการ

PO0500064010002
PR9000064010012

27/01/2564
05/01/2564

-

-

11,790.00
3,317.00

3,564.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/3,564.98

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4500064010008
06/01/2564 -

วินเพาเวอร ซัพพลาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
วินเทค พริ้น
วินเพาเวอร ซัพพลาย
รานแสนสุขกราฟฟค

11,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด

หน ้า 74

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,000.00

831

ขออนุมัติซอมแซมสปริงเกอร สนามฟุตบอล

832

ขออนุมัติจางติดตั้งแผงเหล็ก จํานวน 2 รายการ

833

ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

834

ขออนุมัติซื้อฝกบัว จํานวน 24 ชุด

6,420.00

835

ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ

1,027.20

836

ขออนุมัติติดตั้งเหล็กดัด หนาตาง จํานวน 2 ชุด

837

ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หองวิชาการ

5,500.00

838

ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ หองเรียน ม.5/5 และ ม.3/7

839

ขออนุมัติซื้อแม็กยิงบอรด

840

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงตี๋การชาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064010024
06/01/2564 -

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสิทธิ์ ทิมขาว

PR9000064010022

06/01/2564

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064010021

06/01/2564

-

-

6,420.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010048

07/01/2564

-

-

1,027.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010047

07/01/2564

-

-

PR9000064010033

07/01/2564

-

-

5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

PR9000064010034

07/01/2564

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

PR9000064010042

07/01/2564

-

-

1,444.50

1,444.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010045

07/01/2564

-

-

ขออนุมัติซื้อสารเคมีปรับสภาพน้ําสระวายน้ํา จํานวน 3 รายการ

11,620.00

11,620.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลช็อป

PR9000064010037

07/01/2564

-

-

841

ขออนุมัติเปลี่ยนอะไหลรถบัสปรับอากาศพรอมคาแรง

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง อูเจริญรุงโรจนการชาง

PR9000064010043

07/01/2564

-

-

842

ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010046

07/01/2564

-

-

843

ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุอื่นๆ จํานวน 6 รายการ

2,118.60

2,118.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010044

07/01/2564

-

-

844

ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

PR9000064010061

08/01/2564

-

-

845

ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ

PR9000064010062

08/01/2564

-

-

11,000.00

535.00
7,680.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
7,680.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ
หน ้า 75

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,433.80

1,433.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064010049
08/01/2564 -

1,658.50

1,658.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010050

08/01/2564

-

-

4,576.00

4,576.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064010060

08/01/2564

-

-

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000064010051

08/01/2564

-

-

16,670.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010068

11/01/2564

-

-

1,820.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064010067

11/01/2564

-

-

2,012.67 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010065

11/01/2564

-

-

PR9000064010090

12/01/2564

-

-

PR9000064010077

12/01/2564

-

-

PR9000064010092

14/01/2564

-

-

1,155.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064010093

14/01/2564

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง รานชุนหลีแบตเตอรี่

PR9000064010094

14/01/2564

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

PR9000064010095

14/01/2564

-

-

5,076.08 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064010114

15/01/2564

-

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรศรี ทองลอย

PR9000064010115

15/01/2564

-

-

846

ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 5 รายการ

847

ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุอื่นๆ จํานวน 5 รายการ

848

ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 4 รายการ

849

ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ

37,450.00

850

ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 6 รายการ

16,670.60

851

ขออนุมัติซื้อไมกวาด จํานวน 2 รายการ

1,820.00

852

ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุไฟฟา จํานวน 8 รายการ

2,012.67

853

ขออนุมัติเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด พรอมขาตั้ง

78,000.00

854

ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ

855

ขออนุมัติจางซอมประตูมวน จํานวน 3 รายการ

72,000.00

856

ขออนุมัติจางทําปายไวนิล จํานวน 3 รายการ

1,155.00

857

ขออนุมัติจางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ (ผน 7733)

858

ขออนุมัติเปลี่ยนประตูมวน อาคารฉลองราชย 50 ป

859

ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 10 รายการ

5,076.08

860

ขออนุมัติจางตัดตนไม

2,000.00

5,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูปริ้นต จํากัด
5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด
72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

861

ขออนุมัติจางทําหองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย จํานวน 5 หอง

862
863

ขออนุมัติลางเครื่องปรับอากาศ อาคารพิบูลบําเพ็ญ ชั้น 3 จํานวน 2
เครื่อง
ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

864

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
98,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064010134
15/01/2564 -

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารซีเอ แอร เอ็กเพรส จํากัด

PR9000064010147

20/01/2564

-

-

13,280.00

13,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารซีเอ แอร เอ็กเพรส จํากัด

PR9000064010146

20/01/2564

-

-

ขออนุมัติจางลางเครื่องปรับอากาศ หองนาฎศิลป

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารซีเอ แอร เอ็กเพรส จํากัด

PR9000064010148

20/01/2564

-

-

865

ขออนุมัติซื้ออิฐ จํานวน 50 กอน

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000064010143

20/01/2564

-

-

866

ขออนุมัติซื้อโตะประชุมหลี่ยม ขนาด 130x60x74.5 ซม. จํานวน 4 ตัว

25,455.30

25,455.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)

PR9000064010149

20/01/2564

-

-

867

98,440.00

98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

PR9000064010153

22/01/2564

-

-

868

ขออนุมัติซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา
3,000 ANSI Lumens จํานวน 4 เครื่อง
ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

PR9000064010169

25/01/2564

-

-

869

ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด(มหาชน),
หจก.ธิดามหานคร
2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR9000064010002

04/01/2564

-

-

870

ขออนุมัติคาวัสดุ จํานวน 4 รายการ

10,375.00

10,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064010059

08/01/2564

-

-

871

ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000064010111

15/01/2564

-

-

872

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสราง 8 รายการ

PR9000064010175

26/01/2564

-

-

873

ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR9000064010172

26/01/2564

-

-

874

ขออนุมัติคาหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ

10,380.00

10,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064010176

26/01/2564

-

-

875

ขออนุมัติคาวารสารประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

1,900.00

PR9000064010171

26/01/2564

-

-

2,000.00

1,885.00

1,885.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

1,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ
หน ้า 77

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,680.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

876

ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา จํานวน 15 รายการ

877

ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064010177

27/01/2564

-

-

878

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายวิจัย

7,500.89

7,500.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000064010004

05/01/2564

-

-

879

ขออนุมัติซื้อกระดาษA4 จํานวน 100 รีม

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064010011

05/01/2564

-

-

880

ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล

758.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064010013

05/01/2564

-

-

881

ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP จํานวน 2 รายการ

14,100.00

14,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงคเทรดดิ้ง

PR9000064010056

08/01/2564

-

-

882

ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ

13,800.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064010058

08/01/2564

-

-

883

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนคหกรรม

9,800.00

PR9000064010066

11/01/2564

-

-

884

ขออนุมัติจัดจางทําระบบรับสมัครนักเรียนใหม

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ดวานซ จํากัด

PR9000064010085

12/01/2564

-

-

885

ขออนุมัติจัดซื้อนาฬิกาแขวนผนัง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวพี พรีเมี่ยม จํากัด

PR9000064010091

14/01/2564

-

-

886

ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064010096

14/01/2564

-

-

887

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว

3,405.00

3,405.00 เฉพาะเจาะจง บ. เบเกอรี่ คลับ จํากัด

PR9000064010141

19/01/2564

-

-

888

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ

4,980.00

4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064010142

19/01/2564

-

-

889

ขออนุมัติจัดทําตรายาง

PR9000064010164

20/01/2564

-

-

890

ขออนุมัติคาถายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ 2564

PR9000064010168

25/01/2564

-

-

758.00

250.00
10,000.00

15,680.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064010174
26/01/2564 -

9,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน จานชามบางแสน

250.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
หน ้า 78

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
891
892
893

894

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่
73,351.50
1 - 5 ก.พ. 2564
ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางนักเรียนปฐมวัย วันที่ 1 90,160.00
5ก.พ. 2564
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวางสําหรับนักเรียนและ
89,108.00
บุคลากร วันที่ 1 - 5 ก.พ. 2564

73,351.50 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064010181
27/01/2564 -

90,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

PR9000064010179

27/01/2564

-

-

89,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นิพัทธ ฟารมไก
บริษัท บางแสนแกว จํากัด
นางอรุณ หาญพันธพงษ
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม
นางชดชอย นัยนาภากรณ
ศูนยนมสดเมจิ ชลบุรี
Brother Bakery

PR9000064010182

27/01/2564

-

-

69,748.00

69,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064010180

27/01/2564

-

-

17,693.52

17,693.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด

PR9000064010163

22/01/2564

-

-

PR9000064010160

22/01/2564

-

-

PR9000064010159

22/01/2564

-

-

895

ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 1 - 5 ก.พ.
2564
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานแมบานอาคารพิบูลสุข 1 ฝายปฐมวัย

896

ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารงานวิชาการ

4,003.00

897

ขออนุมัติจัดซื้อโตะคียบอรด 1 ชุด

1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,003.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ
ภาณภัช แสงพันตา
1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานชางหลอเฟอรนิเจอร

หน ้า 79

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

898

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดทําบอรดและงานประชาสัมพันธฝายปฐมวัย

899

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

900

จางยายซุมกาแฟ มาบริเวณดานหนาสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
จํานวน 1 งาน พรอมเดินระบบไฟฟา , งานระบบน้ําดี, งานระบบน้ําทิ้ง)

901

วัสดุ จํานวน 8 รายการ

902

วัสดุการเกษตร(เวชภัณฑ) จํานวน 10 รายการ

903

วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

904

วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 10 กิโลกรัม

905

วัสดุยานพาหนะ(แบตเตอรี-่ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา) จํานวน 2
รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,381.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,381.00 เฉพาะเจาะจง อิมเมจ เอ็กซเพรส
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
แสนดี ดีไซด แอนด แอดเวอรไทซิ่ง

PR9000064010162

22/01/2564

-

-

PR7000064010049

19/01/2021

-

-

1,128.00

PR7080064010001
1,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด ,บริษัท ฮะเส็งฮวด
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ 1,128.00 บาท

26/01/2021

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีเภสัช2017 จํากัด ,บริษัท ชลบุรีเภสัช PR7000064010004
จํากัด / ราคาที่เสนอ 2,854.00 บาท

04/01/2021

-

-

PR7000064010002

04/01/2021

-

-

1,765.50
15,355.57

68,000.00

1,765.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064010161
22/01/2564 -

15,355.57 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเมนท ราคาที่
เสนอ 15,355.57 บาท

68,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ
67,650.00 บาท

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม/ราคาที่เสนอ 960.00 บาท

PR7000064010003

04/01/2021

-

-

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไทย 1 / ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท

PR7000064010001

04/01/2021

-

-

หน ้า 80

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,300.00

906

วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 13 รายการ

907

วัสดุสํานักงาน(ธงชาติ) จํานวน 1 รายการ

908

น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง 9/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

909

วัสดุการเกษตร(ยารักษาโรคในสัตวน้ํา) จํานวน 1 รายการ

910

1,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน , นายสมชาย ชัยวัฒน / PR7000064010007
05/01/2021 ราคาที่เสนอ 3,240.00 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 750.00 บาท

PR7000064010006

05/01/2021

-

-

PR7000064010020

06/01/2021

-

-

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สําโรงเภสัช จํากัด / ราคาที่เสนอ 3,049.50 PR7000064010022
บาท

06/01/2021

-

-

คาจางตรวจเช็ค และซอมแซมเครื่องกรองโปรตีนสกิมเมอร จํานวน 1
งาน (สวทล. 6630-014-0003-003/52)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ทรีทเมนท เซอรวิส จํากัด / ราคาที่ PR7000064010010
เสนอ 2,782.00 บาท

06/01/2021

-

-

911

บัตร Easy pass จํานวน 15 ใบ ใชกับไมกั้นอัตโนมัติของสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล

2,407.50

2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
2,407.50 บาท

PR7000064010024

07/01/2021

-

-

912

ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ-ครุภัณฑการเกษตร(เครื่องสูบน้ํา/ไดโว)
จํานวน 1ตัว

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหชัย(1996) จํากัด / ราคาที่เสนอ
5,500.00 บาท

PR7000064010023

07/01/2021

-

-

913

วัสดุสํานักงาน(กระดาษบวกเลข) จํานวน 1 รายการ

914

วัสดุวิทยาการเกษตร(โซเดียมไบคารบอเนต) จํานวน 1 รายการ

915

วัสดุซอมบํารุง จํานวน 5 รายการ

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 85.00 บาท

PR7000064010026

08/01/2021

-

-

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพานิช / ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

PR7000064010029

08/01/2021

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 248.00 บาท

PR7000064010030

11/01/2021

-

-

หน ้า 81

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด, บริษัท โฮม โปรดักส PR7000064010032
12/01/2021 เซ็นเตอร จํากัด / ราคาที่เสนอ 3,136.00 บาท

916

วัสดุงานบาน และวัสดุไฟฟา จํานวน 8 รายการ

917

น้ําเค็มชองแสมสาร พรอมคาขนสง (10/64) จํานวน 10 เที่ยว

918

คาจางยายวัสดุโฆษณา จํานวน 1 งาน

919

คาจางซักชดมาสคอต จํานวน 1 รายการ

920

วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 1 รายการ

921

วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 10 รายการ

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 5,840.00
บาท

922

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร

924

ขออนุมัติเบิกคาแจกันดอกไม เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขออนุมัติจัดจางทํานามบัตรผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารสวน
งานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 รายการ
ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (เสื้อโปโล)

925

ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องคอมพิวเตอร

923

33,000.00

300.00

1,000.00

600.00

57,600.00
14,744.60

856.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000064010040

15/01/2021

-

-

300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 300.00 PR7000064010042
บาท

18/01/2021

-

-

PR7000064010050

20/01/2021

-

-

600.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 600.00 บาท PR7000064010051

20/01/2021

-

-

PR7000064010062

27/01/2021

-

-

PR0206064010079

13/01/2021

-

-

PR0206064010115

18/01/2021

-

-

14,752.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แซมดีไซน ยูนิฟอรม แฟคทอรี่

PR0206064120250

01/01/2021

-

-

856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010050

07/01/2021

-

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอช / ราคาที่เสนอ 750.00 บาท

57,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,710.00

4,710.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064010210
29/01/2021 -

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค

PR0206064010049

07/01/2021

-

-

PR0206064010048

07/01/2021

-

-

PR0206064010052

07/01/2021

-

-

PR0206064010081

13/01/2021

-

-

PR0206064010102

15/01/2021

-

-

PR0206064010104

15/01/2021

-

-

9,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064120307

01/01/2021

-

-

1,800.00
1,780.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง PP Siam Maker & Solution
1,780.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอบป

PR0206064010035
PR0206064010036

05/01/2021
05/01/2021

-

-

2,995.00
13,900.00

2,995.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษื ธรรมราษฎร
13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010029
PR0206064010037

05/01/2021
05/01/2021

-

-

926

ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (โคมไฟแดง)

927

ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมตูเมนควบคุม
ไฟฟาสนามชมพูพันธทิพย

2,500.00

928

ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องเสียง
ภาคสนามเคลื่อนที่

13,000.00

929

ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

930

ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมมอเตอรปมน้ํา

931

ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

932

ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมถังกรองทรายสระ
วายน้ํา

933

ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

9,950.00

934
935

ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล 2 ปาย
ขออนุมัติจัดจางทําเอกสาร (ปริ้นสี เขาเลมสันกาว และคากระดาษเขา
เลมแม็กกลาง) จํานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จํานวน 5 เครื่อง
ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 3 รายการ

936
937

2,590.00

15,379.00

4,300.00

25,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

2,590.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

15,379.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

4,300.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทีป เพ็ญจันทร
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
938

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจัดจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 76 เครื่อง
62,167.00

939

ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2564

800.00

940

ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส

800.00

941
942

ขอจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อใชในการสํารองไฟเครื่องคอมพิวเตอรของ
สํานักงานคณบดี
ขอจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อใชในหองเรียนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

943

ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ป.เอก

557.00

944

จัดจางทํากุญแจล็อกตูกระจกใสหนังสือวารสารของคณะศิลปกรรม
ศาสตร
ขอจัดจางเหมาบริการค้ํายันตนไมบริเวณลานจอดรถ หนาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร
ขอจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เพื่อใชในการบริการน้ําดื่มใหกับนิสิตและ
คณาจารยในคณะศิลปกรรมศาสตร
ขอจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ เพื่อใชทํางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

945
946
947
948

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

62,167.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา แซอุง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064010116
18/01/2021 PR0800064010002

04/01/2564

-

-

PR0800064010003

04/01/2564

-

-

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0800064010001

04/01/2564

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0800064010030

08/01/2564

-

-

557.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0800064010031

08/01/2564

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ

PR0800064010046

14/01/2564

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานนองนิวการเดน

PR0800064010047

14/01/2564

-

-

PR0800064010049

14/01/2564

-

-

PR0800064010048

14/01/2564

-

-

PR0800064010056

15/01/2564

-

-

PR0800064010059

15/01/2564

-

-

25,000.00
3,200.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
3,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส
รุงโรจน

12,069.60

949

ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทาสีผนังอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ และ
ซอมแซมระบบน้ําประปาและไฟแสงสวางของคณะศิลปกรรมศาสตร
ขอจัดจางเหมาบริการดินเมนสายไฟฟา สาขานิเทศศิลป

950

ขอจัดจางทําปายโลโกเหล็ก สาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ พันธุมงคล

PR0800064010057

15/01/2564

-

-

951

ขอจัดจางซอมประตู กันสาด หองพักอาจารย และหลังคากัดสาด สาขา
กราฟกอารตและกราฟกมีเดีย
ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟกอารต
และกราฟฟกมีเดีย

94,992.46

94,992.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะชีฟเมนท จํากัด

PO0800064010001

15/01/2564

-

-

PR0800064010058

15/01/2564

-

-

952

1,500.00

5,670.00

12,069.60 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.เค.ฮารดแวร
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซตั้ง

5,670.00 เฉพาะเจาะจง อารด รูม
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
953

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
43,977.00

954

จัดซื้อครุภัณฑระบบกลองวงจร อาคารปฏิบัติการกราฟกอารตและ
กราฟกมีเดีย
ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศสาขานิเทศศิลป และบัณฑิตศึกษา

955

ขออนุมัติจัดซื้อแทนรองผสมครีม (3109)

956

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดน้ําตาลแบบเจาะปลายนิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
(2211)

5,200.00

957

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
จํานวน 5 เครื่อง (2210)

958

7,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

43,977.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0800064010074

28/01/2564

-

-

PR3700064120051

01/01/2564

-

-

5,200.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064120053

01/01/2564

-

-

10,300.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064120052

01/01/2564

-

-

ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมีทําเจลแอลกอฮอล (2159)

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064120048

01/01/2564

-

-

959

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการสอนภาคปฏิบัติสาขาเภสัช
กรรมปฏิบัติและการบริบาล (เภสัชบําบัด 4) (3109)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064120104

01/01/2564

-

-

960

ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม (2109)

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR3700064010009

05/01/2564

-

-

961

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง (2217)

99,938.00

99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

PO3700064010002

11/01/2564

-

-

962

ขออนุมัติจัดซื้อตูอบลมรอน จํานวน 1 เครื่อง

48,500.00

48,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

PR3700064010042

12/01/2564

-

-

60,000.00

7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064010075
28/01/2564 -

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ชนะพน กอเกิดพลังกร

หน ้า 85

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064010041
12/01/2564 -

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต จํากัด

PO3700064010003

14/01/2564

-

-

คอลัมนชนิด C๑๘ เพื่อใชในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชา
เภสัชเวทและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ (3107)

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู อาร ไซเอนทิฟค จํากัด

PR3700064010071

18/01/2564

-

-

966

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสายสัญญาณ และอุปกรณไลฟสตรีมมิ่ง ประจํา
หองเรียนชั้น ๓ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ ป เภสัชศาสตรบูรพา (2151)

83,000.00

83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064010069

19/01/2564

-

-

967

ขออนุมัติจัดซื้อรองเทาสําหรับใชในหองปฏิบัติการ (2159)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064010079

19/01/2564

-

-

968

ขออนุมัติจัดซื้อตนไมสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร ภาคเรียนที่ 2/2563 (3107)

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR3700064010070

19/01/2564

-

-

969

ขออนุมัติซอมบํารุงระบบสูบน้ําบอบําบัดน้ําเสีย (620401001000009)
ดานหลังอาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา (2146)

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด

PR3700064010080

19/01/2564

-

-

970

ซอมแซมเครื่องเขยาสารแบบหัวจุมโดยใชคลื่นเสียงความถี่สูง (Probe
sonicator) หมายเลขครุภัณฑ 570803101000003

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PR3700064010081

20/01/2564

-

-

971

ซอมแซมเครื่องนึ่งฆาเชื้อระบบอัติโนมัติ (Autoclave) ยี่หอ Wise
หมายเลขครุภัณฑ 580801258000001

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู. พี. วี เซอรวิส จํากัด

PR3700064010082

20/01/2564

-

-

972

ซอมแซมเครื่องระเหยสารแบบหมุน หมายเลขครุภัณฑ
620802903000001 , 550802903000001 และ 5408029030001

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด

PR3700064010083

20/01/2564

-

-

963

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ สําหรับใชในงานโสตทัศนศึกษาและ
อาคารสถานที่ (2151)

964

ขออนุมัติจางเหมารถบัสปรับอากาศโครงการคายหมอยาอาสาพัฒนา
ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 (ฉบับแกไข)

965

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 86

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064010086
21/01/2564 -

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย

PR3700064010088

22/01/2564

-

-

หมึกพิมพ 30A (CF230A) สําหรับเครื่องพิมพ HP M227sdn (2122)

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลาบลาเทค จํากัด

PR3700064010085

25/01/2564

-

-

976

จางซอมแซมเครื่องสูบน้ํา หอพักกองกิจการนิสิต 2

13,270.00

13,270.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PO0218064020003

08/02/2564

-

-

977

13,390.00

13,390.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด

PO0218064020002

08/02/2564

-

-

978

จางซอมแซมทอน้ํา และเปลี่ยนฝาเพดาน หอง B506 และB508 หอพัก
เทา-ทอง 2
จางซอมแซมเครื่องพิมพ HP LaserJet P2035 จํานวน 1 งาน

979

973

ขออนุมัติซอมบํารุงรถตูประจําคณะเภสัชศาสตร (รถตูหมายเลข
ทะเบียน นง 761) 550300101000001 (2147)

974

ซอมแซมเครื่องนึ่งฆาเชื้อระบบอัติโนมัติ (Autoclave) ยี่หอ Hirayama
หมายเลขครุภัณฑ 570805501000001

975

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0218064020007

11/02/2564

-

-

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 ชนิด

1,403.57

1,403.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0218064020009

11/02/2564

-

-

980

จัดซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064020008

11/02/2564

-

-

981

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ

PR0218064020033

18/02/2564

-

-

982

จัดซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

PR0218064020031

18/02/2564

-

-

983

จางจัดทําตรายาง

1,420.00

1,420.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร

PR0218064020028

18/02/2564

-

-

984

ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 1 ลูก (รถยนต ยี่หอ MITSUBISHI รุน
TRITON ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ
550300101000005)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเกษมไดนาโม
2,500 บาท

PR0300064020012

02/02/2564

-

-

22,250.00
300.00

22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
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ราคาซื้อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

985

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสักการะหอพระหนาคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
1,550.00

986

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

987

ขออนุมัติจัดซื้อยาสามัญประจําบาน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,821.00

988

ขออนุ ติจัดซื้อน้ําดื่มของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

3,500.00

989

ขออนุมัติจัดซื้อตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น 2 หัวกอก (แบบถังคว่ํา) คณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร

990

ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือน พ.ศ. 2564

991

ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานงานประชาสัมพันธ ประจําเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แกวแหวน
11,000 บาท

992

ขออนุมัติจัดจางปฏิบัติงานดานงานคอมพิวเตอร ประจําเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ
11,000 บาท

993

ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานงานวิจัย บริการวิชาการ และสาร
บรรณ ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ
11,000 บาท

994

ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานดานงานบุคคล ประจําเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
11,500 บาท

96.00

21,000.00

6,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,550.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ สังฆภัณฑ
1,550 บาท
96.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่น จํากัด
บาท

ราคาซื้อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064020068
09/02/2564 -

ราคาซื้อ 96 PR0300064020067

09/02/2564

-

-

1,821.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช
1,821 บาท

ราคาซื้อ

PR0300064020069

09/02/2564

-

-

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย
3,500 บาท

ราคาซื้อ

PR0300064020077

17/02/2564

-

-

ราคาซื้อ

PO0300064020001

18/02/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300064020092

22/02/2564

-

-

ราคาจาง

PO0300064020002

23/02/2564

-

-

ราคาจาง

PO0300064020004

23/02/2564

-

-

ราคาจาง

PO0300064020003

23/02/2564

-

-

ราคาจาง

PO0300064020005

25/02/2564

-

-

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อินเตอรคูล จํากัด
21,000 บาท
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
6,000 บาท

หน ้า 88

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

995

ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

996

ขออนุมัติซื้อวัสดุทําความสะอาด

997

ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ

998

ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

999

ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1000 ขออนุมัติจางทําตรายาง
1001 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,551.50
2,000.00
12,198.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด 1,551.50

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064020003
01/02/2564 -

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,904.00

PR0400064020002

01/02/2564

-

-

12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย จํากัด 12,198.00 PR0400064020010

01/02/2564

-

-

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,300.00

PR0400064020004

01/02/2564

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00

PR0400064020001

01/02/2564

-

-

2,621.50

2,621.50 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 2,621.50

PR0400064020024

04/02/2564

-

-

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00

PR0400064020023

04/02/2564

-

-

4,980.00

PR0400064020035

05/02/2564

-

-

PR0400064020045

05/02/2564

-

-

1002 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พรอมจายแอลกอฮอลอัติ
โนมัติ
1003 ขออนุมัติซื้อกลองกระดาษสําเร็จรูป

2,250.00

4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซีสเต็มส จํากัด
4,980.00
2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด 2,250.00

1004 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

3,440.00

3,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,440.00

PR0400064020036

05/02/2564

-

-

1005 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.พรื๊นช็อป 1,000.00

PR0400064020048

08/02/2564

-

-

1006 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.พรื๊นช็อป 1,000.00

PR0400064020046

08/02/2564

-

-

1007 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี.พรื๊นช็อป 1,000.00

PR0400064020047

08/02/2564

-

-

1008 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธีรเดช 1,000.00

PR0400064020059

09/02/2564

-

-

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกวเกา ดีเวลลอปเมนท จํากัด 42,800.00 PR0400064020055

09/02/2564

-

-

1009 ขออนุมัติซื้อเครื่องปมลม

60,000.00

หน ้า 89

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1010 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนเล็ก
1011 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร
1012 ขออนุมัติซื้อกระถางปลูกตนไม
1013 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
1014 ขออนุมัติซื้อดินสําหรับปลูกตนไม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,889.00
4,300.00
340.26
52,000.00
100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,889.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.ซี. อินเตอรเทรด
2,889.00
4,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,300.00
340.26 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน 340.26
52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 52,000.00
100.00 เฉพาะเจาะจง รานคนแซเตียว 100.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064020072
10/02/2564 PR0400064020089

11/02/2564

-

-

PR0400064020092

15/02/2564

-

-

PR0400064020091

15/02/2564

-

-

PR0400064020093

15/02/2564

-

-

1015 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064020105

16/02/2564

-

-

1016 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064020108

16/02/2564

-

-

1017 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00

PR0400064020100

16/02/2564

-

-

1018 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

225.00

225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จํากัด 225.00

PR0400064020104

16/02/2564

-

-

1019 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064020114

16/02/2564

-

-

1020 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064020113

16/02/2564

-

-

1021 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064020107

16/02/2564

-

-

1022 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเค ซัพพลาย 600.00

PR0400064020101

16/02/2564

-

-

1023 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

599.00

599.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 599.00

PR0400064020115

16/02/2564

-

-

1024 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

312.50

312.50 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 312.50

PR0400064020103

16/02/2564

-

-

หน ้า 90

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1025 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
1026 ขออนุมัติซื้อวัสดุทางการแพทย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
462.50
60,320.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

462.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 462.50
60,320.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 60,320.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064020102
16/02/2564 PR0400064020122

17/02/2564

-

-

1027 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

770.00

770.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 770.00

PR0400064020126

17/02/2564

-

-

1028 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,680.00

PR0400064020125

17/02/2564

-

-

1029 ขออนุมัติซื้อผาสําหรับเช็ดมือ

1,120.00

1,120.00 เฉพาะเจาะจง รานเคี้ยงเจริญ 1,120.00

PR0400064020133

18/02/2564

-

-

1030 ขออนุมัติซื้อกลองใสกระดาษชําระมวนใหญ

2,028.00

PR0400064020140

19/02/2564

-

-

1031 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

3,440.00

2,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
1,680.00
3,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,440.00

PR0400064020139

19/02/2564

-

-

1032 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 874.65

PR0400064020141

19/02/2564

-

-

1033 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

5,150.99

5,150.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 5,150.99

PR0400064020152

23/02/2564

-

-

27,200.00

PR0400064020121

23/02/2564

-

-

PR0400064020151

23/02/2564

-

-

1034 ขออนุมัติซื้อถุงมือทางการแพทย
1035 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

1,913.03

27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีตรังโกลฟล (ประเทศไทย).00 จํากัด
(มหาชน) 27,200.00
1,913.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,913.03

1036 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

235.00

235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 235.00

PR0400064020163

25/02/2564

-

-

1037 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 52,000.00

PR0400064020164

25/02/2564

-

-

1038 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร
1039 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 5,700.00

PR0400064020160

25/02/2564

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00

PR0400064020169

25/02/2564

-

-

หน ้า 91

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1040 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสาร1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,317.15

1041 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟาเเละอิเล็กทรอนิกส15รายการเปนจํานวน
รวม1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
1042 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาซอมเเซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน5รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
1043 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาซอมระบบสแกนลายนิ้วมือ และอื่นๆ 4รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
1044 ขออนุมัติจางพิมพแผนประชาสัมพันธหลักสูตร จํานวน 1 งาน
(รายละเอียดตามแนบ)
1045 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุซอมหองน้ําชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา

28,070.00

1046 ขออนุมัติจัดจาง งานซอมบํารุงไฟแสงสวางทางเดินดานหลังอาคาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 1 งาน
1047 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสายไฟเสียบจั้มและอื่นๆ 2รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
1048 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดทําแผนPCB 15 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
1049 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหลอด LED T8, หลอด LED 10W และอื่นๆทั้งหมด
จํานวน 14 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการซื้อแนบ

5,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,317.15 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
28,070.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064020001
02/02/2564 PO0700064020001

02/02/2564

-

-

9,700.00

9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา

PR0700064020002

02/02/2564

-

-

6,650.00

6,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย สวัสดี

PR0700064020004

02/02/2564

-

-

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0700064020005

02/02/2564

-

-

PR0700064020017

03/02/2564

-

-

PR0700064020033

05/02/2564

-

-

PO0700064020003

05/02/2564

-

-

823.90

14,660.00

823.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ
14,660.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิติกาญจน สินธุอมรวัฒน

6,898.00

6,898.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา

PR0700064020032

05/02/2564

-

-

18,064.00

18,064.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค

PO0700064020004

09/02/2564

-

-

1050 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุง ตูไฟเมนควบคุม จํานวน 1 งาน

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064020047

09/02/2564

-

-

1051 ขออนุมัติคาถายเอกสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,108.70

2,108.70 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064020046

09/02/2564

-

-

1052 ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสาร A4 จํานวน 1 รายการ (แสดงดังเอกสาร
แนบ)
1053 ขออนุมัติจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

1,289.70

1,289.70 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064020048

09/02/2564

-

-

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064020042

09/02/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1054 ขออนุมัติจัดจางปมกุญแจ จํานวน 17 ดอก, ปมกุญแจ จํานวน 19 ดอก
985.00
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง
แนบ

1055 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 6,666 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
1056 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
1057 ขออนุมัติจัดซื้อ อุปกรณสํานักงาน 35 รายการ สํานักงานคณบดี

2,999.70

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

985.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ 32404400124478

PR0700064020072

16/02/2564

-

-

823.90 เฉพาะเจาะจง ราน เสียงศักดิ์บลอค ชลบุรี

PR0700064020073

16/02/2564

-

-

63,661.00

63,661.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PO0700064020005

16/02/2564

-

-

1058 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จํานวน 5 รายการ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง
1059 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 9 รายการ (กลองพัสดุ, เทปใส, เทปกาว
สองหนา, กระดาษคารบอน, เทปพิมพอักษร ฯลฯ) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซื้อ

35,845.00

35,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จํากัด

PO0700064020008

22/02/2564

-

-

4,878.01

4,878.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0700064020090

22/02/2564

-

-

1060 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อคาวัสดุสํานักงาน 18 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
1061 เพื่อขออนุมมัติ จัดซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมีเพื่อดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 1 ชุด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
1062 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุโมดูลเซนเซอรและอื่นๆ 12 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
1063 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาออกแบบและจัดทําปายไวนิล/โปสเตอร
ประชาสัมพันธ 1งาน
1064 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส4 รายการ

8,962.99

8,962.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0700064020102

23/02/2564

-

-

823.90

2,999.70 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064020045
09/02/2564 -

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็นเค111 วอเตอร

PO0700064020021

23/02/2564

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตร เอ แอนด ที จํากัด

PO0700064020024

24/02/2564

-

-

PR0700064020112

24/02/2564

-

-

PO0700064020026

24/02/2564

-

-

3,950.00
90,000.00

3,950.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพิชิต พรมสวาง

1065 จัดซื้อ Harddisk 4TB For CCTV จํานวน 2 ตัว

8,440.00

8,440.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064010040

01/02/2564

-

-

1066 ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลมอเตอรปมน้ํา โรงสูบน้ําสระวายน้ํา จํานวน
3 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ มบ.จบ.55040100100022,มบ.จบ.
55040100100023,มบ.จบ.55040100100025

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยไดนาโม

PR0208064010041

01/02/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1067 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 37,808 แผน

1068 จัดซื้อแกนบนมานปรับแสง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,232.80

900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,232.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

900.00 เฉพาะเจาะจง สินทวีผามานวัดจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064010039
01/02/2564 -

PR0208064020001

01/02/2564

-

-

1069 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการซอมดาดฟาหอพักนิสิต 3 จํานวน 4 รายการ

21,305.00

21,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064010045

01/02/2564

-

-

1070 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมอาคารสถานที่ทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 22 รายการ

16,650.00

16,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064010014

01/02/2564

-

-

1071 จัดซื้อรีโมทรถยนต หมายเลขทะเบียน กง 8068 จบ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน ชางตุ

PR0208064010035

01/02/2564

-

-

1072 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตหมายเลขทะเบียน กง 8068 จบ

5,055.00

5,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064010019

01/02/2564

-

-

1073 ซอมแซม Printer HP รุน Color Laserjet CP1515n หมายเลข
ครุภัณฑ มบ.จบ.5415002010030

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไพรัชคอมพิวเตอร แอนด โอ.เอ PR0208064010036
คอมมิวนิเคชั่น

08/02/2564

-

-

1074 จัดซื้อ External Hard Drive สําหรับใชเก็บขอมูลงานกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด

PR0208064120049

08/02/2564

-

-

1075 จัดซื้ออะไหลสําหรับซอมแซมเครื่องตัดหญา จํานวน 3 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ มบ.จบ.3736-002-0001-9/39 , มบ.จบ.
5309003010003 , มบ.จบ.3920-005-0002-18/42

2,080.00

2,080.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

PR0208064020018

10/02/2564

-

-

1076 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ Laser HP CE285A จํานวน 3 กลอง

7,950.00

7,950.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064020021

10/02/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1077 จัดซื้อถังปมน้ําแบบอัตโนมัติ สําหรับใชในการซอมแซมปมน้ําแบบ
อัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ มบ.จบ.3750-002-0001-1/54

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064020020
10/02/2564 -

1078 ซอมแซมมอเตอรปมน้ําประจําโรงบําบัดน้ําเสีย ปมน้ําบอพักน้ําปูผายาง
และมอเตอรปมลมโรงจอดรถ จํานวน 3 เครื่อง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยไดนาโม

PR0208064010048

18/02/2564

-

-

1079 จางถายเอกสารแบบรูปรายการ งานจางปรับปรุงหองสมุด ชั้น 1 และ
ชั้น 2 ฉบับแกไข

1,320.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีพีปริ๊นติ้ง

PR0208064010046

22/02/2564

-

-

1080 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ 2564

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

PR1000064020001

01/02/2564

-

-

1081 ขออนุมัติเบิกเงินคาโซพรอมกุญแจ

229.00

229.00 เฉพาะเจาะจง รานกุญแจทอง

PR1000064020003

04/02/2564

-

-

1082 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําปายชื่อ รองศาสตราจารยดนัย บวรเกียรติกุล

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064020008

04/02/2564

-

-

1083 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนน้ํามันเพาเวอรและอัดจารบี รถบัส 40-0548

565.00

565.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

PR1000064020009

04/02/2564

-

-

19,153.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR1000064020007

04/02/2564

-

-

1084 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

19,153.00

1085 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3,128.00

3,128.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064020002

04/02/2564

-

-

1086 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมประกอบการพิจารณาปรับ
โครงสรางการบริการงานคณะสาธารณสุขศาสตร
1087 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถทะเบียน นข-481

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064020004

04/02/2564

-

-

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง รานจิรโรจนแอร & เซอรวิส

PR1000064020010

04/02/2564

-

-

1,470.00

1,470.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064020032

15/02/2564

-

-

3,278.00

3,278.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064020033

16/02/2564

-

-

1088 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชา
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
1089 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร

หน ้า 95

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1090 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดพิมพและเขาเลมแผนยุทธศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567
1091 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดทําตรายาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
555.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

555.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064020034
16/02/2564 -

1,433.80

1,433.80 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บลอค

PR1000064020038

22/02/2564

-

-

3,978.00

3,978.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส

PR1000064020040

23/02/2564

-

-

1092 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร สด.หลักสูตร
ปรับปรุง 2564 และหลักสูตร สม. หลักสูตรปรับปรุง 2565
1093 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1094 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-GF/C Glass Circles 47 mm100/pk

2,430.00

2,430.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064020039

23/02/2564

-

-

6,933.60

6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064010124

22/01/2021

-

-

1095 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

2,910.40

2,910.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064010122

22/01/2021

-

-

1096 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 3 รายการ

4,771.13

4,771.13 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

PR0600064010123

22/01/2021

-

-

1097 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4 รายการ

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จํากัด

PR0600064010125

22/01/2021

-

-

PR0600064010126

22/01/2021

-

-

1098 ซอมแซมไมกันอัตโนมัติ

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

1099 ซอมเครื่องแสกน

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะ นิว โซลูชั่น จํากัด

PR0600064010127

22/01/2021

-

-

1100 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องคอมพิวเตอร Notebook

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064010128

22/01/2021

-

-

1101 คาซอมแซม

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064010139

28/01/2021

-

-

1102 วัสดุ

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064010146

29/01/2021

-

-

PO1200064020001

01/02/2564

-

-

PR1200064020004

04/02/2564

-

-

1103 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ คือ กระดาษถายเอกสาร ขนาด
A4 80 แกรม Idea work
1104 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ คือ Sandisk Handy Drive 128
GB จํานวน 2 อัน

20,800.00
1,200.00

20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ
20,800.00 บาท
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
1,200.00 บาท
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มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1105 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,134.22

12,198.00
37,440.00
16,500.00
2,800.00

8,025.00

1108 คาใชบริการระบบรักษาความปลอดภัย Secure Socket Layer ดวย
SSL Certificate จํานวน 1 รายการ
1109 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง

28,890.00

1,330.00

8,827.00
3,800.00

1111 จัดจางติดฟลมกรองแสงกันรอนสําหรับอาคาร หอง 202,214,301,321
จํานวน 4 หอง
1112 ขอจัดซื้อแบตเตอรี่ MacBook Pro 13 inch

38,600.25

1113 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ

13,430.00

1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

ซื้อกระดาษเช็ดมือสกอต กระดาษชําระคิมซอฟท
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อสบูเหลวลางมือ
ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4
จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและกรองน้ํามันเครื่องรถตูทะเบียน ขค 7043
ชลบุรี
ซื้อ Case iPad Gen 10.2'' สีเทา จํานวน 30 อันและฟลมกระจก
ipad จํานวน 30 อัน
หมึกเครื่องพิมพ HP125A และ HP128A
ซื้อกลอง Webcam Logitech C920 HDb จํานวน 5 เครื่ อง
ซื้อ Router Asus Wireless AC1500 Dual Band (RT-AC1500UHP)
จํานวน 1 เครื่อง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,134.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
2,134.22 บาท
8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
8,025.00 บาท
1,330.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
ราคาที่ตกลงฯ
1,330.00 บาท
28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
28,890.00 บาท
8,827.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
8,827.00 บาท
3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์ รัศมี
ราคาที่ตกลงฯ
3,800.00 บาท
38,600.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมพุทธรักษา จํากัด
ราคาที่ตกลง
ฯ 38,600.25 บาท
3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,800.00 บาท
13,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด ราคาที่
ตกลงฯ 13,430.00 บาท
9,260.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง
500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
3,798.50 เฉพาะเจาะจง รานส.อารยยางยนต

1106 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000Btu หอง 209 จํานวน 1
เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 570101401000726
1107 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 38 ถัง

1110 จัดจางซอมประตูกระจกบานสวิง หองรองพรศักดิ์ จํานวน 1 งาน

ราคากลาง

3,800.00

9,260.85
400.00
500.00
1,800.00
3,798.50

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064020006
04/02/2564 PR1200064020005

04/02/2564

-

-

PR1200064020013

08/02/2564

-

-

PO1200064020002

09/02/2564

-

-

PR1200064020021

11/02/2564

-

-

PR1200064020023

11/02/2564

-

-

PO1200064020003

11/02/2564

-

-

PR1200064020030

24/02/2564

-

-

PR1200064020034

25/02/2564

-

-

PR1300064020013
PR1300064020012
PR1300064020039
PR1300064020040
PR1300064020041

04/02/2564
04/02/2564
16/02/2564
18/02/2564
19/02/2564

-

-

12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

PR2500064010126

01/02/2564

-

-

37,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
16,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR2500064010134
PR2500064010135
PR2500064010127

01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564

-

-
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1123 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซม บํารุงรักษา
1124 จัดซื้อวัสดุสําหรับการจัดกิจกรรมและประเมินผล สําหรับจัดโครงการ
เสริมสรางความรูและทักษะดานการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145

ซื้อสายเชื่อมตอ USB จํานวน 2 เสน
คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรับ - สงเอกสาร
ซื้อชั้นวางของ 4 ชั้น และแผนที่โลกติดผนัง
ซื้อโทรศัพทไรสาย รุน KX-TG3600BXS Panasonic
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ CF230 A จํานวน 8 ตลับ
คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสูสุข
ภาวะและพัฒนาทักษะทางสังคม ปงบประมาณ ๒๕๖๔
จางทําเวารสารบูรพาเวชสาร ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒
เช็คระยะ 280,000 กม./กรองน้ํามันเครื่อง รถตูทะเบียน นค-9181
ชลบุรี
เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง/เปลี่ยนกรองโซลา/อัดจารบี รถบัสประจําคณะ
แพทยศาสตร
ตรวจเช็คระยะรถตูปรับอากาศ ทะเบียน นง 588 - ชลบุรี
ขออนุมัติตรวจเช็คระยะ 120,000 กม./เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
ทะเบียน นง-5599 ชบ
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด สําหรับงานการศึกษา
จางจัดทําตรายาง
ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นง-588 ชลบุรี
ซอมแซมและบํารุงรักษารถตูปรับอากาศ ทะเบียน นค-8079 ชลบุรี
ซอมแซมและบํารุงรักษารถตุปรับอากาศ ทะเบียน นค-8079 ชลบุรี
จางจัดทําปายบริจาค สําหรับการมอบทุนการศ฿กษานิสิตแพทย
จางซักรีดชุดกาวนตัวอยาง สําหรับงานกิจการนิสิต
จางทําชองกระจกใสบานเลื่อน/เคานเตอรเซ็นเอกสาร สําหรับงาน
การศึกษา
จัดซื้อชุดชวยหายใจ สําหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย
จัดซื้อชุดถาดคียบอรด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
49,508.90
16,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

49,508.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด
16,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064010125
01/02/2564 PR2500064020002
01/02/2564 -

3,210.00
400.00
1,380.00
2,398.00
20,400.00
8,600.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง
1,380.00 เฉพาะเจาะจง
2,398.00 เฉพาะเจาะจง
20,400.00 เฉพาะเจาะจง
8,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR2500064010124
PR2500064020003
PR2500064020009
PR2500064020008
PR2500064020006
PR2500064020022

01/02/2564
02/02/2564
04/02/2564
04/02/2564
04/02/2564
05/02/2564

-

-

38,948.00
11,284.76

38,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด
11,284.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR2500064010087
PR2500064020049

09/02/2564
09/02/2564

-

-

10,043.02

10,043.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

PR2500064020048

09/02/2564

-

-

15,576.01
6,001.63

15,576.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
6,001.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR2500064020033
PR2500064020054

09/02/2564
10/02/2564

-

-

4,000.00
3,940.00
7,388.35
4,800.00
19,339.59
750.00
180.00
14,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,940.00 เฉพาะเจาะจง
7,388.35 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
19,339.59 เฉพาะเจาะจง
750.00 เฉพาะเจาะจง
180.00 เฉพาะเจาะจง
14,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2500064020069
PR2500064020078
PR2500064020123
PR2500064020121
PR2500064020125
PR2500064020119
PR2500064020117
PR2500064010068

15/02/2564
17/02/2564
25/02/2564
25/02/2564
25/02/2564
25/02/2564
25/02/2564
18/01/2564

-

-

18,000.00
7,200.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด
7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO2500064010026
PR2500064010080

18/01/2564
20/01/2564

-

-

บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด
บริษัท ใจดี บริการ จํากัด
อมรเลิศวิทย
อมรเลิศวิทย
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
รานบานดินสอ 26

หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
รานบานดินสอ 26
บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
อูปรีชา
บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
รานบางแสนวอช
ราน ชลบุรีมุงลวด

หน ้า 98

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1146
1147
1148
1149
1150
1151

คาจางเย็บเลมวารสารลวงหนา ป 2562 -2563 /เย็บซอมหนังสือ
จางจัดทําตรายาง
ขอความเห็นชอบในการจางซอมแซมกระเบื้องปูด
ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมฝาเพดานและทอประปา
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมลิฟตโดยสาร

1152
1153
1154
1155

ขอคาวมเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมปูกระเบื้อง
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครื่องพิมพ
ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถจักรยานยนต
ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสารและเขาเลม ชีท
ประกอบการเรียนการสอน เดือน ก.พ.64
ขอความเห็นชอบในการหาหนังสือ
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ Speech Communication
Made Simple 2
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
ขอความเห็นชอบในหาจัดหาหนังสือ
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑ
ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑหอพัก
ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ E Textbook Principles of
Marketing
ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในการเรียนการสอน BFA
ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม
ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL ITP วันที่ 28 พ.ย.2563
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ Mergers&Acquisitions
ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
จางซอมทอน้ําเย็นเครื่องปรับอากาศ หองIF-710 เนื่องจากรั่วน้ําหยด
จํานวน 1 งาน

1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,250.00
1,260.00
74,217.20
4,800.00
7,500.00
29,960.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,250.00 เฉพาะเจาะจง
1,260.00 เฉพาะเจาะจง
74,217.20 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
29,960.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ จันทรสรอย
ราน แสนสุข กราฟฟค
น.ส. นิภาพร แสงสวาง
นางสาวภคอร สิทธินุกูลชัย
น.ส. นิภาพร แสงสวาง
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064010086
21/01/2564
PR2500064010085
21/01/2564
PR2600064020007
01/02/2564
PR2600064020010
01/02/2564
PR2600064020004
01/02/2564
PR2600064020006
01/02/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

17,640.00
34,610.00
400.00
10,000.00

17,640.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง
34,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายวิทวัส สุกใส

PR2600064020008
PR2600064020009
PR2600064020011
PR2600064020029

01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
05/02/2564

-

-

89,560.00
14,070.00

89,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค ลิงค จํากัด
14,070.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

PR2600064020030
PR2600064020031

05/02/2564
05/02/2564

-

-

62,180.00
62,924.00
3,100.00
6,600.00
3,000.00
59,860.00

62,180.00 เฉพาะเจาะจง
62,924.00 เฉพาะเจาะจง
3,100.00 เฉพาะเจาะจง
6,600.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
59,860.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริษัท บุค ลิงค จํากัด
น.ส. นิภาพร แสงสวาง
น.ส. นิภาพร แสงสวาง
บริษัท คามาลายา จํากัด
บริษัท บุค ลิงค จํากัด

PR2600064020032
PR2600064020034
PR2600064020035
PR2600064020040
PR2600064020045
PR2600064020046

05/02/2564
08/02/2564
09/02/2564
11/02/2564
15/02/2564
16/02/2564

-

-

20,149.00
9,600.00
5,530.00

20,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิซกรุป จํากัด
9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5,530.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏิพัทธ พิชญะเดชอนันต

PR2600064020049
PR2600064020054
PR2600064020055

16/02/2564
23/02/2564
23/02/2564

-

-

2,400.00
33,200.00
3,745.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุคส จํากัด
33,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR2600064020061
PR2600064020062
PR3800064020011

23/02/2564
23/02/2564
02/02/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1170 จางซอมประตูกระจกบานสวิง จํานวน 1 งาน
1171 จางซอมพื้นกระเบื้องแกรนิตโต ชั้น 5 และชั้น 11 จํานวน 1 งาน
1172 ซอมเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต จํานวน 1 เสน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,852.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,852.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064020009
02/02/2564 -

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม

PO3800064020001

02/02/2564

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพทูรยมอเตอร

PR3800064020008

02/02/2564

-

-

1173 จอคอมพิวเตอร ขนาด 27 นิ้ว จํานวน 2 จอ

10,432.50

10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PO3800064020003

11/02/2564

-

-

1174 จางซอมทอน้ําดีและน้ําเสียในอาคาร (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายแบบฟอรมกําหนดรางขอบเขตงาน / รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ)

23,005.00

23,005.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064020002

09/02/2564

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064020070

09/02/2564

-

-

PR3800064020089

11/02/2564

-

-

1175 จางซอมบํารุงเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 งาน
1176 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ สําหรับงานชาง (รายละเอียดตามเอกสาร
แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
1177 ซื้อชุดลูกสูบฟลัชวาลว จํานวน 20 ชุด

652.00

652.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064020004

17/02/2564

-

-

1178 ซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับทําความสะอาดอุปกรณคอมพิวเตอร
(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064020110

17/02/2564

-

-

1179 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจง
วัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม

PR3800064020116

19/02/2564

-

-

PO3800064020005

23/02/2564

-

-

PR3800064020123

23/02/2564

-

-

1180 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 4 หลอด
1181 ซื้อสายสัญญาณเสียง จํานวน 4 เสน

15,350.00
2,140.00

15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

หน ้า 100

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1182 ซื้อน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ
1183 ซื้อวัสดุงานซอม สีน้ําภายใน แปลงทาสี ขอตอเกลียว กรรไกรตัดทอ
1184 ซื้อสายสัญญาณภาพดิจิตอล HDMI จํานวน 3 เสน และไฟราง LED
พรอมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด
1185 ขอความเห็นชอบซอมแซมและบํารุงรักษา-งานลางและตรวจเช็ค
เครื่องปรับอากาศของหองสถาบันภาษา ชั้น4-5 อาคารศาสตราจารย
ประยูร จินดาประดิษฐ จํานวน 18 เครื่อง (เปนครุภัณฑของกองอาคาร
สถานที)่
1186 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อเติมรถประจําสถาบัน
ภาษา หมายเลขทะเบียน ขฉ7133 ชลบุรี ประจําเดือนกุมภาพันธ
2564 ครั้งที่ 2 เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของสถาบันภาษา
1187 จางซอมเครื่องปนบําบัดทางกายภาพ

1188 ซื้อแผงวงจรรีเลย ของเครื่องจี้และตัดเนื่อเยื้อดวยไฟฟา 300 W

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60.00
640.00
6,848.00
13,500.00

500.00

3,800.00

51,360.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60.00 หจก.ธิดามหา หจก.ธิดามหานคร
นคร
640.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064020122
23/02/2564 PR3800064020161

25/02/2564

-

-

PR3800064020162

25/02/2564

-

-

13,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

PR4000064020007

03/02/2564

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR4000064020016

17/02/2564

-

-

3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด

PR8000064010438

01/02/2564

-

-

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064010219

01/02/2564

-

-

6,848.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

1189 ซื้อ 1.Granulox Spay 10% 2ml. จํานวน 6 กระปุก 2.Granudacyn
Solution 500 ml จํานวน 2 ขวด

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020026

01/02/2564

-

-

1190 ซื้อ 1.Mepilex Border Sacrum 16x20 Cm.จํานวน 4 กลอง
2.Syringe Dispos.3ml (unlock) จํานวน 300 กลอง

56,710.00

56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020025

01/02/2564

-

-

1191 ซื้อ 1.กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จํานวน 400 รีม 2.
กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 400 รีม

76,400.00

76,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR8000064020015

01/02/2564

-

-

หน ้า 101

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1192 ซื้อ Breathing Set T1 1.8 M With Flow Sensor จํานวน 10 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020027
01/02/2564 -

1193 ซื้อ Triple Lumen onfusion catheter 7Fr x 20 Cm. จํานวน 12
ชุด

20,279.99

20,279.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020023

01/02/2564

-

-

1194 ซื้อ standard Q COVID-19 Ag ''25 Test'' จํานวน 2 Kit

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน จํากัด

PR8000064020018

01/02/2564

-

-

1195 ซื้อยา Benzbromarone tab (Benarone) 100 mg จํานวน 20 กลอง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064020004

01/02/2564

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด

PR8000064020006

01/02/2564

-

-

PR8000064020002

01/02/2564

-

-

1196 ซื้อยา Bisacodyl 5 mg tab จํานวน 30 กลอง

1197 ซื้อยา Folivit 5 mg (Folic acid) tab จํานวน 200 กลอง

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

1198 ซื้อยา Hepatitis A + B (TWINRIX 720 iu/mL+20 mcg/mL) (1
mL/prefilled syr) จํานวน 10 syringe

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020021

01/02/2564

-

-

1199 ซื้อยา MTV Drop (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim) จํานวน 100 ขวด

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000064020001

01/02/2564

-

-

1200 ซื้อยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) จํานวน 100
กลอง
1201 ซื้อยา Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จํานวน 50 ขวด

26,215.00

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000064020008

01/02/2564

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064020003

01/02/2564

-

-

หน ้า 102

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1202 ซื้อยา Varicella zoster live vac. 19400 pfu/700 mcL
(ZOSTAVAX) จํานวน 10 vial , HPV vaccine 9-Valent 0.5 mL
prefilled syr (GARDASIL 9) จํานวน 5 prefilled syr

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
70,513.00

1203 ซื้อยา Vitamin K1 1 mg/0.5 ml inj (เด็ก) Phytomenadione
จํานวน 30 กลอง

3,000.00

1204 ซื้อยา Zinc sulfate 110 mg (eq 25 mg Zn) จํานวน 30 ขวด

24,075.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

70,513.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ฟารเมติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020019
01/02/2564 -

PR8000064020007

01/02/2564

-

-

PR8000064020005

01/02/2564

-

-

1205 ซื้อลูกยาง EKG 1กลอง/ ตัวหนีบ EKG 1 กลอง

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064010441

01/02/2564

-

-

1206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064020022

01/02/2564

-

-

1207 ขอซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ

29,700.00

29,700.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064020047

02/02/2564

-

-

1208 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064020039

02/02/2564

-

-

1209 ซื้อ SPRING B, 5.5L (FB101) จํานวน 1,100 แกลลอน

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064020040

02/02/2564

-

-

1210 ซื้อ ผงหมึก LASERJET HP CF 283 XC (83 XC) จํานวน 30 กลอง

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000064020038

02/02/2564

-

-

1211 ซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 20 เครื่อง

23,980.00

23,980.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PO8000064020004

02/02/2564

-

-

หน ้า 103

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1212 ซื้อยา Morphine 10 mg/5 ml syr 60 ml (ยส2) จํานวน 100 ขวด ,
Fentanyl 100 mcg/2 ml inj (ยส2) จํานวน 120 กลอง ,
Zolpidem (บจ2) 10 mg (Stilnox-l) จํานวน 10 box , Midazolam
(บจ2) 5 mg/1 ml (Dormicum-l) จํานวน 70 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34,800.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020042
02/02/2564 -

1213 ซื้อยา Povidone lodine Scrub 450 ml (Betamed Scrub) จํานวน
240 bot

20,287.20

20,287.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064020043

02/02/2564

-

-

1214 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชุดกลอนประตูพรอมแบตเตอรี่ จํานวน 1
เครื่อง พรอมทั้งพวงกุญแจคียการด จํานวน 200 อัน

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

PO8000064020005

02/02/2564

-

-

PR8000064020041

02/02/2564

-

-

1215 ซื้อยา MMR vac รพ. (Masu) จํานวน 5 vial

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

1216 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

13,950.00

13,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064020084

03/02/2564

-

-

1217 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064020061

03/02/2564

-

-

PR8000064020078

03/02/2564

-

-

1218 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

1219 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

21,300.00

21,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000064020079

03/02/2564

-

-

1220 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26,200.00

26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000064020080

03/02/2564

-

-

หน ้า 104

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1221 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,400.00

1222 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020081
03/02/2564 -

29,160.00

29,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000064020072

03/02/2564

-

-

1223 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

43,549.00

43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064020074

03/02/2564

-

-

1224 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

75,863.00

75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064020077

03/02/2564

-

-

1225 คาบริการตรวจประเมินการไดรับรังสีประจําตัวบุคคล ชนิด OSL อาน
คาทุก 3 เดือน จํานวน 56 ชุด

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน)

PR8000064020066

03/02/2564

-

-

1226 ซื้อ 1.Gauze pad 2x2 (8plyx100s)จํานวน 500 หอ 2.Gauze pad
4x4(Blue line)10ชิ้น จํานวน 600 ซอง

31,800.00

31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064020091

03/02/2564

-

-

1227 ซื้อ 1.Stockinett 2นิ้ว (5cm x 20m) จํานวน 6 มวน 2.Stockinett
3นิ้ว (7.5cm x 20m) จํานวน 6 มวน 3.Stockinett 4นิ้ว (10cm x
20m) จํานวน 4 มวน

10,399.87

10,399.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020090

03/02/2564

-

-

1228 ซื้อ Mask Healthcare (N95) จํานวน 50 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020088

03/02/2564

-

-

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020089

03/02/2564

-

-

PR8000064020087

03/02/2564

-

-

1229 ซื้อ Noeta 2 way soft valve,CH16 B10 จํานวน 100 pouch

1230 ซื้อ ถังเตะพรอมลอเลื่อนสแตนเลส จํานวน 26 ตัว

91,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

91,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลอยนภัส999 จํากัด

หน ้า 105

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1231 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จํานวน 2000 หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020062
03/02/2564 -

1232 ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ลางเครื่องมือสโคป) จํานวน 10
แกลอน

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020075

03/02/2564

-

-

1233 ซื้อยา Bismuth Subsalicylate 524 mg (Gastro bismol) จํานวน
30 กลอง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

PR8000064020056

03/02/2564

-

-

1234 ซื้อยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) จํานวน 1000 ขวด

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064020054

03/02/2564

-

-

1235 ซื้อยา Chlorhexidine 5% (gallon) จํานวน 20 แกลลอน

17,600.00

17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

PR8000064020057

03/02/2564

-

-

PR8000064020069

03/02/2564

-

-

1236 ซื้อยา Clobetasol pro 0.05% cream 5 gm (P-Vate) จํานวน 480
หลอด

4,802.16

4,802.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

1237 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 2 mg (PREnarpil) จํานวน 20 กลอง

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

PR8000064020055

03/02/2564

-

-

1238 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) จํานวน 5 กลอง

89,933.50

89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020071

03/02/2564

-

-

1239 ซื้อยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml (Cosopt) จํานวน
300 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064020076

03/02/2564

-

-

1240 ซื้อยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จํานวน 30 syringe

32,421.00

32,421.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020068

03/02/2564

-

-

หน ้า 106

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1241 ซื้อยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จํานวน 50 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
45,796.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020073
03/02/2564 -

1242 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 500 ถุง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064020050

03/02/2564

-

-

1243 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3500 ขวด

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064020049

03/02/2564

-

-

1244 ซื้อยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จํานวน 2000 กลอง

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020070

03/02/2564

-

-

1245 ซื้อยา Teevir tab (TDf300+EFV600+Emtri200) จํานวน 50 ขวด

49,500.00

49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000064020051

03/02/2564

-

-

1246 ซื้อยา ฟาทะลายโจร 400 mg cap (60 cap) จํานวน 500 ขวด

26,500.00

26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020053

03/02/2564

-

-

1247 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

PR8000064020059

03/02/2564

-

-

1248 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020082

03/02/2564

-

-

1249 ซื้อ 1.8607-Knee Support Stailizing (FUTURO) #L จํานวน 24 ชิ้น
2.8607-Knee Support Stailizing (FUTURO) #M จํานวน 24 ชิ้น

28,248.00

28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064020095

04/02/2564

-

-

1250 ซื้อ Dispose Biopsy Forceps 2.3mm x 160cm. จํานวน 3 กลอง
2.Multiband Ligator for 8.6-13.0mm.scope จํานวน 5 ชิ้น

30,500.00

30,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000064020116

05/02/2564

-

-

หน ้า 107

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1251 ซื้อยา Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) จํานวน 600 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020104
05/02/2564 -

1252 ซื้อยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml inj (Go-on) ฉร. จํานวน 20
ไซริ้ง

33,348.40

33,348.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020099

05/02/2564

-

-

1253 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

38,672.00

38,672.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064020115

05/02/2564

-

-

1254 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จํานวน 200 กลอง

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064020105

05/02/2564

-

-

1255 ซื้อยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE Starch6%) จํานวน 30
ถุง

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020101

05/02/2564

-

-

1256 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule (Nat Vit-E) จํานวน 30 ขวด

18,000.08

18,000.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020103

05/02/2564

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020102

05/02/2564

-

-

62,595.00

62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020120

08/02/2564

-

-

PR8000064020126

08/02/2564

-

-

PR8000064020135

08/02/2564

-

-

1257 ซื้อยา Infant Food PmPD (SimilacNeosure 370 gm) จํานวน 24
กระปอง , Infant Food Lactose Free (Similac LF,O-lac) จํานวน
24 กระปอง
1258 ซื้อยา Alteplase (rt-PA) 50 mg (actilyse) จํานวน 3 vial

1259 ซื้อยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml จํานวน 40 ถุง

5,680.00

1260 ซื้อยา Cc:Etonogestrel 68 mg ฝง (Implanon NXT) จํานวน 30
กลอง

54,891.00

5,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หน ้า 108

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1261 ซื้อยา Dextrose anhydrous 5 kg (Glucose powder) จํานวน 2
ขวด , lodine Crystal 450 gm จํานวน 1 กระปุก
1262 ซื้อยา Hydrogen peroxide 6% 450 ml (AS) จํานวน 96 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,210.00

2,618.88

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020123
08/02/2564 -

2,618.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

PR8000064020125

08/02/2564

-

-

1263 ซื้อยา Methylphenidate 20 mg (RitalinLa) (บจ2) จํานวน 12
กลอง , Ketamine 500 mg/10 ml inj (Calypsol) (บจ2) จํานวน 10
vial

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000064020131

08/02/2564

-

-

1264 ซื้อยา Rivastigmine 13.3 mg/24hr (Exelon patch 15) จํานวน 10
box

35,235.10

35,235.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020138

08/02/2564

-

-

1265 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) จํานวน 48 ถุง

16,332.48

16,332.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020127

08/02/2564

-

-

1266 ซื้อยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d (Taflotan-s) จํานวน 40 กลอง

22,320.00

22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064020128

08/02/2564

-

-

PR8000064020121

08/02/2564

-

-

1267 ซื้อยา Tuberculin Test (10 test/vial) จํานวน 2 กลอง

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1268 ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จํานวน 100 กลอง

95,979.00

95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020133

08/02/2564

-

-

1269 ขออนุมัติซื้อมานมวนใบทึบแสง จํานวน 3 รายการ

22,080.00

22,080.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน

PO8000064020011

09/02/2564

-

-

1270 ซื้อ Bowiedict

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020153

09/02/2564

-

-

หน ้า 109

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1271 ซื้อ Enzyme ลางมือ

1272 ซื้อน้ํายาทําความสะอาด

1273 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE) จํานวน 20
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,063.00

13,800.00

5,340.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020157
09/02/2564 -

13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

PR8000064020156

09/02/2564

-

-

PR8000064020148

09/02/2564

-

-

5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

1274 ซื้อยา Warfarin 3 mg ฟา (Orfarin) จํานวน 100 กลอง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

PR8000064020146

09/02/2564

-

-

1275 ซ อวัสดุวิทยาศาสตร1 รายการ

27,991.20

27,991.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020158

09/02/2564

-

-

1276 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064020155

09/02/2564

-

-

1277 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

19,773.60

19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020159

09/02/2564

-

-

1278 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3 รายการ

72,500.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064020154

09/02/2564

-

-

1279 ซอมรถพยาบาล ทะเบียน กว 1092

7,950.00

7,950.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท

PR8000064020161

09/02/2564

-

-

1280 ซื้อยา ขิง 500 mg cap (70 cap) จํานวน 50 ขวด , เถาวัลยเปรียง
แคปซูล 400 mg cap (70 cap) จํานวน 10 ขวด , ยาชงชุมเห็ดเทศ
1.5 gm/ซอง (10 ซอง) จํานวน 10 หอ

3,770.00

3,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020149

09/02/2564

-

-

หน ้า 110

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1281 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 84 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
66,444.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

66,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020168
10/02/2564 -

1282 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml (Gensulin-N) จํานวน 100
กลอง

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064020169

10/02/2564

-

-

1283 เครื่องขจัดความชื้นในอากาศ จํานวน 1 เครื่อง

92,555.00

92,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอซลิงค เมดิคัล จํากัด

PO8000064020012

10/02/2564

-

-

PR8000064020166

10/02/2564

-

-

PR8000064020164

10/02/2564

-

-

PR8000064020165

10/02/2564

-

-

1284 ซื้อสายตอ 3 Leadwire

1285 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

1286 ซื้อสาย EkG 10 Leadwire 1 สาย

6,500.00

24,000.00

5,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

1287 ชออนุมัติซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ พรอมเครื่อง
ทําความชื้น จํานวน 1 เครื่อง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064020174

15/02/2564

-

-

1288 ซื้อยา Augmentin ES sus (A600+C42.9/5 ml) 70 ml (Cavumox)
จํานวน 60 ขวด

17,462.40

17,462.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064020177

15/02/2564

-

-

1289 ซื้อยา D 5 S 500 ml จํานวน 200 ถุง , Vitamin B1 100 mg/1 ml
inj amp (Vitamin) จํานวน 10 กลอง

5,214.00

5,214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064020173

15/02/2564

-

-

15/02/2564

-

-

1290 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก จํานวน 1 เครื่อง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

หน ้า 111

PR8000064010399

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1291 ซื้อยา Doxorubicin 50 mg/25 ml inj (Doxorubicin) ฉร จํานวน 10
4,800.00
vial , Vincristine 2 mg/2 ml inj (V.C.S.) ฉร. จํานวน 10 vial
1292 ซื้อยา Ethambutol 400 mg (Lambutol) จํานวน 5 กลอง

4,500.00

1293 ซื้อยา Deferasirox 250 mg tab (GPO) ฉร จํานวน 40 กลอง

32,356.80

1294 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย

500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020175
15/02/2564 -

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064020171

15/02/2564

-

-

PR8000064020170

15/02/2564

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PR8000064020195

16/02/2564

-

-

32,356.80 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

1295 ซื้อยา Dienogest 2 mg tab (Visanne) จํานวน 50 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020181

16/02/2564

-

-

1296 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมกราคม 2564
(เพิ่มเติม)

49,386.00

49,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064020014

16/02/2564

-

-

1297

ซื้อ EKG Paper R210x30 for COMEN1200 จํานวน 20 มวน

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064020236

17/02/2564

-

-

1298 ซื้อ 1.Heoarin Plug สีขาว,100อัน จํานวน 10 กลอง 2.Endo
Guide#L(14) จํานวน 20 เสน 3.กอสมวน 4นิ้ว 6 หลา จํานวน 30 โหล

21,500.00

21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064020242

17/02/2564

-

-

PR8000064020237

17/02/2564

-

-

PR8000064020243

17/02/2564

-

-

1299 ซื้อ 1.Threelumen cath.30cc cyl.ster.24CH จํานวน 50 ชิ้น
2.Threelumen cath.30cc cyl.ster.22CH จํานวน 20 ชิ้น
1300 ซื้อ 1.Transpore 1/2x10 yds(มวน) จํานวน 30 กลอง 2.Transpore
1x10 yds (มวน) จํานวน 50 กลอง

9,100.00

42,800.00

9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1301 ซื้อ 6205-Urinometer Set (Uriofix) จํานวน 100 ชิ้น

1302 ซื้อ Cast Altosplint 3x12 inc (เฝอกออนไฟเบอรสําเร็จ) จํานวน 10
ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
44,940.00

3,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020239
17/02/2564 -

PR8000064020234

17/02/2564

-

-

1303 ซื้อ EKG paper 1/2 A4 210140/142R จํานวน 40 พับ

19,600.00

19,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064020241

17/02/2564

-

-

1304 ซื้อ Glove (Protexis)#6.5 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064020224

17/02/2564

-

-

1305 ซื้อ IV Catheter # 22Gx1 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020227

17/02/2564

-

-

PR8000064020235

17/02/2564

-

-

1306 ซื้อ Tracheostomy Stainless #7(11mm.) จํานวน 6 อัน

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด

1307 ซื้อ ถุงมือผาตัด Sterile #6.5 (แบบไมมีแปง) จํานวน 20 กลอง

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064020240

17/02/2564

-

-

1308 ซื้อ ฟองน้ําทําแผลสูญญากาศ (Curavac Silver)#L จํานวน 6 ชุด

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064020233

17/02/2564

-

-

1309 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 35 รายการตามบันทึกขอความแนบ

97,393.54

97,393.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064020219

17/02/2564

-

-

1310 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจาหนาที่

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

PR8000064020198

17/02/2564

-

-

หน ้า 113

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1311 ซื้อน้ํายาซักผา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,758.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020196
17/02/2564 -

1312 ซื้อยา CarboxyMethylCellulose NA 0.5% tube (Solufresh)
จํานวน 400 กลอง

76,000.00

76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000064020220

17/02/2564

-

-

1313 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 2000 vial

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064020216

17/02/2564

-

-

1314 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064020226

17/02/2564

-

-

1315 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จํานวน 60 กลอง

82,818.00

82,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020214

17/02/2564

-

-

1316 ซื้อยา Degarelix 120 mg (Firmagon) 2syr/box (จายทั้งกลอง)
จํานวน 1 box

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020210

17/02/2564

-

-

1317 ซื้อยา Dorzolamide HCL 2% e.d 5 ml (Trusopt) จํานวน 30 ขวด

7,543.50

7,543.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064020223

17/02/2564

-

-

1318 ซื้อยา Haloperidol 2 mg (เหลือง) (Halox2) จํานวน 5 กลอง

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

PR8000064020221

17/02/2564

-

-

1319 ซื้อยา Piperacillin 4+Tazobactam 0.5 g inj (Tazocin) จํานวน 40
กลอง

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020231

17/02/2564

-

-

1320 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020228

17/02/2564

-

-

หน ้า 114

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1321 ซื้อยา Sumatriptan succinate 50 mg tab (Siagran) จํานวน 200
กลอง , CefTRlaxone 250 mg inj (Cef 3) จํานวน 100 vail

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
56,389.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

56,389.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020217
17/02/2564 -

1322 ซื้อยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timolol) จํานวน 500 ขวด ,
Maxitrol ophth oint 3.5 gm จํานวน 100 หลอด

30,602.00

30,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020208

17/02/2564

-

-

1323 ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml (Zoruxa) จํานวน 5 กลอง

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020229

17/02/2564

-

-

1324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

27,720.00

27,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000064020213

17/02/2564

-

-

1325 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

39,196.00

39,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064020238

17/02/2564

-

-

1326 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064020197

17/02/2564

-

-

1327 คาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบกรองน้ําบริสุทธิ์ (R/O)

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

PO8000064020027

18/02/2564

-

-

1328 ซื้อยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จํานวน 50 amp

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064020232

18/02/2564

-

-

1329 ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 3
กลอง

37,512.06

37,512.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020251

18/02/2564

-

-

1330 ซื้อรถเข็นผูปวยนั่งชนิดพับได พรอมเสาน้ําเกลือ จํานวน 5 คัน

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จํากัด

PO8000064020030

18/02/2564

-

-

หน ้า 115

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1331 ขอซื้อ SUPERSENSITIVE

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
46,224.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020254
18/02/2564 -

1332 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000064020249

18/02/2564

-

-

1333 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบกรองน้ําบริสุทธิ์ (R/O)

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

PO8000064020028

18/02/2564

-

-

1334 ซื้อ 1.3002-ET tube # 7.5 (cuffed) จํานวน 100 ชิ้น 2.3002-ET
tube # 6.5 (cuffed) จํานวน 100 ชิ้น

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064020276

22/02/2564

-

-

1335 ซื้อ 1.8602-Arm Sling (สายคลองแขน-Lock) #S จํานวน 24 ชิ้น
2.8602-Arm Sling (สายคลองแขน) # M จํานวน 100 ชิ้น

5,320.00

PR8000064020274

22/02/2564

-

-

5,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

1336 ซื้อ Cotton Wool (450 gm) จํานวน 200 มวน

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064020275

22/02/2564

-

-

1337 ซื้อ Dermatix Ulta 15 Gm.จํานวน 30 ชิ้น

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020277

22/02/2564

-

-

1338 ซื้อ Sunsi # 4-0 70 cm (Monosyn - C2023163) จํานวน 2 แพค

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020273

22/02/2564

-

-

1339 ซื้อ ชุดใหน้ําเกลือ 02-BW แอรสั้น จํานวน 5000 ชุด

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000064020278

22/02/2564

-

-

PR8000064020272

22/02/2564

-

-

1340 ซื้อยา AntiD Immunoglobulin 1500U/2 ml (IGamad) ฉร. น.
จํานวน 1 Syringe

5,724.50

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 116

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1341 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
98,493.50

1342 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

98,493.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020266
22/02/2564 -

92,876.00

92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020264

22/02/2564

-

-

1343 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020265

22/02/2564

-

-

1344 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

43,500.00

43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020262

22/02/2564

-

-

1345 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020260

22/02/2564

-

-

1346 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064020259

22/02/2564

-

-

1347 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

6,240.00

6,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064020261

22/02/2564

-

-

1348 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020269

22/02/2564

-

-

1349 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

1,947.00

1,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020268

22/02/2564

-

-

PR8000064020263

22/02/2564

-

-

1350 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

23,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

23,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1351 ซื้อยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine) จํานวน 30 กลอง
76,398.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020271
22/02/2564 -

1352 ซื้อไมพันสําลี 1 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064020286

23/02/2564

-

-

1353 ซื้อยา Alprostadil 500 mcg/1 mL inj. (1 mL/amp) (Prostin VR)
จํานวน 1 กลอง

28,462.00

28,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020288

23/02/2564

-

-

PR8000064020295

23/02/2564

-

-

1354 ซื้อตูเตี้ย 3 ลิ้นชัก ขนาด80 ซม. จํานวน 1 ใบ

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

1355 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064020283

23/02/2564

-

-

1356 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 2 Pack

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020294

23/02/2564

-

-

1357 ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml inj amp (GPO) จํานวน 1000
amp

5,350.00

PR8000064020289

23/02/2564

-

-

1358 ซื้อยา Alteplase (rt-Pa) 50 mg (Actilyse) จํานวน 4 vial

5,350.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020284

23/02/2564

-

-

1359 ซื้อยา CYCLOphosphamide 1000 mg inj (Endoxan) ฉร. จํานวน
15 vial

6,339.75

6,339.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064020290

23/02/2564

-

-

1360 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR1400064020002

01/02/2564

-

-

หน ้า 118

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1361 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064020013
04/02/2564 -

1362 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

29,495.40

29,495.40 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

PR1400064020015

04/02/2564

-

-

1363 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องอานบารโคดและครุภัณฑคอมพิวเตอร

99,500.00

99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO1400064020001

09/02/2564

-

-

1364 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

PR1400064020012

04/02/2564

-

-

1365 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ, สยามการเกษตร

PR1400064020019

04/02/2564

-

-

1366 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

PR1400064020009

04/02/2564

-

-

1367 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

14,900.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064020014

04/02/2564

-

-

1368 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

57,350.00

57,350.00 เฉพาะเจาะจง บุคส แอนด ปริ้นท ซัพพลาย

PR1400064020017

04/02/2564

-

-

1369 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

PR1400064020020

04/02/2564

-

-

1370 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสาร

1,053.00

1,053.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR1400064020018

04/02/2564

-

-

หน ้า 119

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1371 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษปก

1372 ขอความเห็นชอบเสนอถายเอกสารเขาเลมกระดูกงู

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,450.00

480.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,450.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสงวน

480.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064020024
05/02/2564 -

PR1400064020022

05/02/2564

-

-

1373 ขอความเห็นชอบซอมเครื่องสํารองไฟฟา

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064020021

05/02/2564

-

-

1374 ขอความเห็นชอบซอมเครื่องสํารองไฟฟา

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064020023

05/02/2564

-

-

1375 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อคาของที่ระลึก

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิวกร

PR1400064020031

15/02/2564

-

-

1376 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

38,900.00

38,900.00 เฉพาะเจาะจง สยามไลบรารี่

PR1400064020032

15/02/2564

-

-

1377 ขอความเห็นชอบเสนอจางเปลี่ยนอุปกรณควบคุมตู MOB ชั้น 2

11,128.00

11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด ดีเวลลอปเมนท PR1400064020036
จํากัด

16/02/2564

-

-

1378 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ

PR1400064020035

16/02/2564

-

-

1379 ขอความเห็นชอบเสนอจางตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเจริญยนต ชลบุรี จํากัด

PR1400064020041

22/02/2564

-

-

21,641.80

21,641.80 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

PR1400064020042

22/02/2564

-

-

1380 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

หน ้า 120

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1381 ขอความเห็นชอบเสนอจางติดตั้งโครงหลังคากั้นหองเครื่องปนไฟ

1382 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ
1383 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานว น 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
64,500.00

402.32
26,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

64,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี

402.32 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064020047
23/02/2564 -

PR9000064020003

01/02/2564

-

-

PR9000064020072

05/02/2564

-

-

1384 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 150 แพ็ค

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มพลัส

PR9000064020066

04/02/2564

-

-

1385 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อ จํานวน 1 แกลลอน

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีนน จํากัด

PR9000064020064

04/02/2564

-

-

PR9000064020080

08/02/2564

-

-

1386 ขออนุมัติคาตรายาง จํานวน 5 รายการ

580.00

1387 ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

PR9000064020073

08/02/2564

-

-

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยบางแสน

PR9000064020088

09/02/2564

-

-

1388 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเครื่อง จํานวน 1 กระปอง

580.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค

1389 ขออนุมัติซอมแซมรถตูโรงเรียน นค-6865 ชลบุรี

2,407.50

2,407.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต

PR9000064020089

09/02/2564

-

-

1390 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 8 รายการ

3,669.00

3,669.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064020098

10/02/2564

-

-

14,500.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสิทธิ์ ทิมขาว

PR9000064020094

10/02/2564

-

-

1391 ขออนุมัติจางติดเมทัลชีสพรอมคาแรง อาคารบูรณาการ
1392 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 7 รายการ

2,912.54

2,912.54 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064020110

11/02/2564

-

-

1393 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 6 รายการ

1,082.84

1,082.84 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064020109

11/02/2564

-

-

PR9000064020170

15/02/2564

-

-

1394 ขออนุมัติคาปายโครงการ Democratic Value enhancement
project

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง ราน Happy Art
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1395 ขออนุมัติซื้ออะไหลซอมเครื่องตัดหญา จํานวน 4 รายการ
1396 ขออนุมัติซื้อคาปาซิสเตอร จํานวน 4 ตัว
1397 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,893.90
1,797.60
67,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,893.90 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020118
15/02/2564 -

1,797.60 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000064020141

17/02/2564

-

-

PR9000064020143

17/02/2564

-

-

67,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทมรัตน ขาวเหลือง

1398 ขออนุมัติซื้อชารปน้ําทิ้ง จํานวน 6 ชุด

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064020142

17/02/2564

-

-

1399 ขออนุมัติซื้อลูกปนลอ จํานวน 12 ลูก

1,091.40

1,091.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064020149

18/02/2564

-

-

1400 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 7 รายการ

1,144.90

1,144.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064020148

18/02/2564

-

-

PR9000064020150

18/02/2564

-

-

1401 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 8 รายการ
1402 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ

23,230.00

23,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

315.00

315.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064020147

18/02/2564

-

-

1403 ขออนุมัติคาหนังสือคูมือ 2 เลม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน โยธิน

PR9000064020198

22/02/2564

-

-

1404 ขออนุมัติลางและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 รายการ

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารซีเอ แอร เอ็กเพรส จํากัด

PR9000064020178

22/02/2564

-

-

1405 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและน้ํามันเครื่อง จํานวน 12 รายการ

8,331.02

8,331.02 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064020180

22/02/2564

-

-

PR9000064020196

23/02/2564

-

-

1406 ขออนุมัติซื้อไมอัดประสาน จํานวน 8 แผน

17,600.00

1407 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

4,954.10

4,954.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064020197

23/02/2564

-

-

1408 ขออนุมัติคาดูดสวม

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ชูประยูร

PR9000064020200

24/02/2564

-

-

PR9000064020218

25/02/2564

-

-

1409 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

802.50

17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

802.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1410 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,000.00

1411 ขออนุมติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

3,500.00

1412 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการ English Camp for LIP

20,500.00

1413 ขออนุมัติคาถายเอกสาร โครงการ English Camp for LIP

6,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020221
25/02/2564 -

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

PR9000064020219

25/02/2564

-

-

PR9000064020079

08/02/2564

-

-

PR9000064020075

08/02/2564

-

-

20,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรบินสัน จํากัด(มหาชน)
บ.โมชิโมชิ เจแปน จํากัด
บ.มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)จํากัด
บ.อีฟโรวเช(ประเทศไทย)จํากัด
นายมานพ คําพันธ
6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น

1414 ขออนุมัติเชารถบัสปรับอากาศ โครงการ English Camp for LIP

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล

PR9000064020071

08/02/2564

-

-

1415 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการ English Camp for LIP

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064020078

08/02/2564

-

-

1,438.00

1,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064020006

01/02/2564

-

-

1416 ขออนุมัตจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1417 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางฯ สําหรับนักเรียน
และบุคลากร วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
78,951.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

78,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นิพัทธ ฟารมไก
บริษัท บางแสนแกส จํากัด
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
บริษัท จอมธนา จํากัด
รานวาเลนเซีย อางศิลา
นางศิริดา ปอรต
Pie เติมสุข
นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม
นางนภาพร พิรอดรัตน
นางสมปอง ทองโท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020005
01/02/2564 -

1418 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสารเดือนกุมภาพันธ 2564

4,010.00

4,010.00 เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ

PR9000064020001

01/02/2564

-

-

1419 ขออนุมัติจางเขาเลมเอกสาร จํานวน 45 เลม (ฝายงบประมาณ)

1,305.00

1,305.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000064020015

01/02/2564

-

-

1420 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 ก.พ.
2564

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก. หอมรัญจวน
ครัวลูกปรุง

PR9000064020029

02/02/2564

-

-

PR9000064020033

03/02/2564

-

-

1421 ขออนุมัติจัดทําตรายาง

890.00

890.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค

1422 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 20 รายการ (ฝายมัธยมศึกษา)

7,916.80

7,916.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000064020035

04/02/2564

-

-

1423 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจําป
การศึกษา 2564

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)
นายกิตติพัฒน เขียวแกว

PR9000064020057

05/02/2564

-

-

PR9000064020067

05/02/2564

-

-

1424 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1425 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม
1426 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย
วันที่ 8 - 11 ก.พ. 2564
1427 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถมศึกษา วันที่ 8 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
1428 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่
8 - 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
1429 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจําป
การศึกษา 2564
1430 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางฯ สําหรับนักเรียน
และบุคลากร วันที่ 15 - 19 ก.พ. 2564

1431 ขออนุมัติจางทําเอกสารแนะนําผูสมัคร โครงการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
1432 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล
1433 ขออนุมัติจัดทําตรายาง
1434 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล โครงการวันเด็ก ระดับมัธยมศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,779.00

31,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซเปเปอร กรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020063
05/02/2564 -

72,128.00

72,128.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

PR9000064020053

05/02/2564

-

-

55,798.40

55,798.40 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064020054

05/02/2564

-

-

58,681.20

58,681.20 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

PR9000064020058

05/02/2564

-

-

PR9000064020055

05/02/2564

-

-

PR9000064020052

05/02/2564

-

-

800.00
89,131.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ
89,131.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นิพัทธ ฟารมไก
นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
บริษัท เอฟ แอนด เอ็น ยูไนเต็ด จํากัด
นายสุเมธ สายสมุทร
Brother Bakery
Pie เติมสุข
บริษัท จอมธนา จํากัด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000064020056

05/02/2564

-

-

2,376.00

2,376.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064020077

08/02/2564

-

-

PR9000064020076

08/02/2564

-

-

PR9000064020086

09/02/2564

-

-

140.00
5,500.00

140.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค
5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ
หน ้า 125

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1435 ขออนุมัติซื้อของรางวัลจับสลาก โครงการวันเด็ก ระดับมัธยมศึกษา

1436 ขออนุมัติซื้ออาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักเรียน โครงการวันเด็ก
ระดับมัธยมศึกษา
1437 ขออนุมัติซื้ออาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับนักเรียน โครงการวันเด็ก
ระดับมัธยมศึกษา
1438 ขออนุมัติซื้อแฟลชไดรฟ ขนาด 32 GB จํานวน 5 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
87,696.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

87,696.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด
บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิงไท เทรดดิ้ง จํากัด
นางสาวนันทนภัส กิตติคุณ
นางสาวทับทิม คชโตนด
บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน
บริษัท เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020083
09/02/2564 -

41,094.00

41,094.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)

PR9000064020085

09/02/2564

-

-

83,710.00

83,710.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)
รานคาสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR9000064020084

09/02/2564

-

-

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064020090

09/02/2564

-

-

1439 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโครงการวันเด็กแหงชาติ ระดับประถมศึกษา

42,600.00

42,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน อีสเทิรนโทรฟ

PR9000064020103

10/02/2564

-

-

1440 ขออนุมัติคาซุมอาหารและเครื่องดื่มโครงการ วันเด็กแหงชาติระดับ
ประถมศึกษา
1441 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่
15 - 19 ก.พ. 2564
1442 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ HP จํานวน 6 กลอง

97,400.00

97,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด

PR9000064020102

10/02/2564

-

-

72,113.50

72,113.50 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

PR9000064020101

10/02/2564

-

-

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000064020093

10/02/2564

-

-

1443 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย
วันที่ 15 - 19 ก.พ. 2564
1444 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถมศึกษา วันที่ 15 19 ก.พ. 2564

90,160.00

90,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

PR9000064020099

10/02/2564

-

-

69,748.00

69,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064020100

10/02/2564

-

-

หน ้า 126

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1445 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวาง สําหรับนักเรียน
และบุคลากร วันที่ 22 - 25 ก.พ. 2564

1446 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
76,814.00

436.00

1447 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (วาระพิเศษ) วันที่ 19 ก.พ.
2564

5,250.00

1448 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่
22 - 25 ก.พ. 2564

57,690.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

76,814.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
บริษัท เอฟ แอนด เอ็น ยูไนเต็ด จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)
ออม ออม โดนัท
นายสุเมธ สายสมุทร
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง
รานลิตเติ้ลชา
PIE เติมสุข

436.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
บริษัท เอฟ แอนด เอ็น ยูไนเต็ด จํากัด
ออม ออม โดนัท
นายสุเมธ สายสมุทร
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง
รานลิตเติ้ลชา
PIE เติมสุข

57,690.80 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

หน ้า 127

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020113
11/02/2564 -

PR9000064020108

11/02/2564

-

-

PR9000064020140

17/02/2564

-

-

PR9000064020156

18/02/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1449 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายวิชาการ
1450 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 22 - 25
ก.พ. 2564
1451 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย
วันที่ 22 - 25 ก.พ. 2564
1452 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและอาหารวาง สําหรับนักเรียน
และบุคลากร วันที่ 1 - 5 มี.ค. 2564

1453 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเอ็มพี 301 เอส
1454 ขออนุมัติถายเอกสาร ขนาด A1 จํานวน 37 แผน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,463.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,463.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020146
18/02/2564 -

55,798.40

55,798.40 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064020155

18/02/2564

-

-

72,128.00

72,128.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

PR9000064020154

18/02/2564

-

-

82,561.00

82,561.00 เฉพาะเจาะจง นางปยวรรณ วัธนวิสิต
ครัวเจนอง
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

PR9000064020164

19/02/2564

-

-

PR9000064020184

22/02/2564

-

-

PR9000064020182

22/02/2564

-

-

PR9000064020181

22/02/2564

-

-

4,975.50
925.00

4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
925.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส

1455 ขออนุมัติจางเหมาซอมสายสัญญาณ UTP CAT6 จํานวน 5 จุด

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

1456 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหองเรียนสะอาดนาอยู เดือน
กุมภาพันธ 2564
1457 ขออนุมัติซื้อหมึกเลอเซอร สีดํา จํานวน 1 กลอง

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064020173

22/02/2564

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000064020211

24/02/2564

-

-

1458 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางนักเรียน IEP วันที่ 1 - 5
มี.ค. 2564
1459 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันนักเรียนประถม วันที่ 1 - 5 มี.ค. 2564

72,113.50

72,113.50 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

PR9000064020214

24/02/2564

-

-

69,748.00

69,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064020213

24/02/2564

-

-

1460 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางนักเรียนปฐมวัย วันที่ 1 5 มี.ค. 2564
1461 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ

90,160.00

90,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

PR9000064020212

24/02/2564

-

-

1462 ขออนุมัติจัดซื้อดินปนและเคลือบชนิดขาวใส จํานวน 2 รายการ

9,843.00

9,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064020217

25/02/2564

-

-

2,901.00

2,901.00 เฉพาะเจาะจง รวมวัสดุทนไฟ เซอรวิส

PR9000064020019

01/02/2564

-

-

หน ้า 128

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1463 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารงานวิชาการฝายปฐมวัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,763.70

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,763.70 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064020017
01/02/2564 -

1464 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อ 1 ถัง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีนน จํากัด

PR9000064020016

01/02/2564

-

-

1465 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการบานนักวิทยาศาสตร จํานวน 18 รายการ

3,275.00

3,275.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064020104

10/02/2564

-

-

1466 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการบานนักวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ

325.00

325.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ซีพี ออลล

PR9000064020105

10/02/2564

-

-

1467 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่ม3ชุด

506.00

506.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวซ คิดส จํากัด

PR9000064020106

10/02/2564

-

-

1468 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการรักการอาน

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064020158

19/02/2564

-

-

1469 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ Coding for Kids

1,190.00

1,190.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064020159

19/02/2564

-

-

1470 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน S - eStore

PR9000064020183

22/02/2564

-

-

1471 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR9000064020192

23/02/2564

-

-

758.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน, นางสาวธีรา PR7080064020001
นุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 758.50 บาท

01/02/2021

-

-

PR7080064020002

01/02/2021

-

-

1472 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

1473 สินคาและวัตถุดิบ+คาจัดสง จํานวน 3 รายการ

758.50

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท

1474 วัสดุ จํานวน 1 รายการ

278.00

278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด / ราคาที่เสนอ 278.00 PR7080064020003
บาท

05/02/2021

-

-

1475 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

683.50

683.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน, นางสาวธีรา PR7080064020004
นุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 683.50 บาท

08/02/2021

-

-
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1476 วัสดุโฆษณา(จางทําโครงสรางเหล็กติดแผนอคิลิกติดตั้งบนเคาเตอร
รานคา) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
14,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064020040
08/02/2021 -

1477 วัตถุดิบและวัสดุ จํานวน 3 รายการ

1,755.00

1,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาท จํากัด (มหาชน) ,บริษัท PR7080064020005
ตันติเจริญโภคทรัพย (ศึกษาภัณฑชลบุรี) จํากัด /
ราคาที่เสนอ 1,700.00 บาท

10/02/2021

-

-

1478 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท) /
ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

PR7080064020009

15/02/2021

-

-

783.50

783.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน, นางสาวธีรา PR7080064020006
นุช ถิ่นกาญจน /ราคาที่เสนอ 783.50 บาท

15/02/2021

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 6,420.00 PR7080064020008
บาท

15/02/2021

-

-

1481 สินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 5 รายการ

10,656.04

10,656.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา PR7080064020007
ที่เสนอ 10,656.04 บาท

15/02/2021

-

-

1482 สินคา+คาจัดสง จํานวน 3 รายการ

6,066.90

6,066.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 6,066.90 บาท

PR7080064020010

16/02/2021

-

-

1483 วัสดุ (ไมโครงยางพารา,สกรูเกลียวปลอย) จํานวน 2 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาท จํากัด (มหาชน) /
ราคาที่เสนอ 930.00 บาท

PR7080064020011

19/02/2021

-

-

1484 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขายและวัสดุ จํานวน 14 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), บริษัท ฮะ PR7080064020015
เส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ
4,474.00 บาท

22/02/2021

-

-

1485 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 17 รายการ

6,756.12

6,756.12 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080064020013
6,756.12 บาท

22/02/2021

-

-

1479 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

1480 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 3 รายการ
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1486 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
875.25

1487 วัสดุสํานักงาน(ธง วปร.) จํานวน 1 รายการ

700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
875.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน, นางสาวธีรา PR7080064020012
22/02/2021 นุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 875.25 บาท
700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 480.00 บาท

PR7000064020001

01/02/2021

-

-

1488 วัสดุโฆษณา(สติ๊กเกอรเคลือบหนากันน้ํา A4) จํานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
1,500.00 บาท

PR7000064020002

01/02/2021

-

-

1489 คาจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
2,850.00 บาท

PR7000064020008

02/02/2021

-

-

1490 วัสดุสํานักงาน(เทปกาวแรงยึดสูง) จํานวน 1 รายการ

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักสชั่น จํากัด / ราคาที่เสนอ
309.00 บาท

PR7000064020006

02/02/2021

-

-

1491 วัสดุคอมพิวเตอร(อุปกรณกระจายสัญญาณ) จํานวน 1 รายการ

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
550.00 บาท

PR7000064020007

02/02/2021

-

-

1492 หมวกกันน็อค(สําหรับหัวมาสคอต) จํานวน 1 รายการ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถวุฒ ชินวรรณ / ราคาที่เสนอ 250.00
บาท

PR7000064020009

02/02/2021

-

-

6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซนเอ็นซ อินทิเกรชั่น จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000064020005
5,981.30 บาท

02/02/2021

-

-

1493 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคารบอเนต) จํานวน 2 รายการ

1494 จางซอมอางควบคุมอุณหภูมิ Water bath (สวทล.
6640-004-0001/38) จํานวน 1 เครื่อง
1495 วัสดุตกแตงเทศกาล จํานวน 3 รายการ

6,100.00

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
20,330.00 บาท

PR7000064020012

04/02/2021

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 818.00 บาท

PR7000064020016

04/02/2021

-

-
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1496 วัสดุคอมพิวเตอร(หัวพิมพเครื่องพิมพ HP Designjet T1300) จํานวน
1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,850.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
2,850.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064020017
04/02/2021 -

1497 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ HP Officejet 7110) จํานวน 2
รายการ

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
2,400.00 บาท

PR7000064020015

04/02/2021

-

-

1498 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

PR7000064020030

05/02/2021

-

-

1499 วัสดุสํานักงาน(แฟมหวงตราชาง) จํานวน 1 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 2,760.00 บาท

PR7000064020033

05/02/2021

-

-

PR7000064020032

05/02/2021

-

-

PR7000064020031

05/02/2021

-

-

1500 วัสดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) จํานวน 1 รายการ

1501 วัสดุโฆษณา(จางตัดสติ๊กเกอรตัวอักษร พรอมติดตั้ง) จํานวน 1 งาน

360.00

1,000.00

360.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 350.00
บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
1,000.00 บาท

1502 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 (เงินรับ
ฝากเงินรายได-คชจ. โลกใตทะเล)

33,940.00

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000064020001

08/02/2021

-

-

1503 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 (เงิน
รับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

33,940.00

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000064020003

08/02/2021

-

-

1504 วัสดุกอสราง(แผนพื้นสําเร็จรูป) จํานวน 1 รายการ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานฟอรเฮาส คาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 4,050.00
บาท

PR7000064020034

08/02/2021

-

-

1505 จางซอมบํารุงถังโปรตีนสกิมเมอร จํานวน 1 รายการ

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ ธุระทํา / ราคาที่เสนอ 600.00 บาท

PR7000064020049

08/02/2021

-

-
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1506 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 1,750.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064020047
08/02/2021 -

1507 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 (เงินรับฝากเงิน
รายได-คชจ.โลกใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064020004
บาท

08/02/2021

-

-

1508 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ. โลกใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064020002
บาท

08/02/2021

-

-

PR7000064020050

09/02/2021

-

-

รุงแอร / ราคาที่เสนอ PR7000064020053

11/02/2021

-

-

1509 วัสดุสํานักงาน(แผนใสเคลือบบัตร) จํานวน 1 รายการ

1510 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ จํานวน 5 รายการ

1511 จางซอมบํารุงสายสัญญาณ จํานวน 1 งาน

1512 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ High Energy Efficiency Type
24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง (สวทล. 5201014011176)
1513 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 12/64 จํานวน 10 เที่ยว

500.00

9,300.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 390.00 บาท
9,300.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค ,
8,864.00 บาท

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอนเคมิคอล จํากัด / ราคาที่เสนอ
32,100.00 บาท

PR7000064020054

11/02/2021

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

PR7000064020055

11/02/2021

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000064020063

15/02/2021

-

-

PR7000064020058

15/02/2021

-

-

12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด / PR7000064020062
ราคาที่เสนอ 12,037.50 บาท

15/02/2021

-

-

1514 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 ราย (หมึกเครื่องพิมพ Canon pixma
G300 แดง 1, เหลือง 1 , ฟา 1, ดํา 1) เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลก
ใตทะเล

1,400.00

1515 คาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก อาคารศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน ประจําปงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือนตค.-ธค.63
(เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

12,037.50

1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
1,400.00 บาท

หน ้า 133

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1516 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจําศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใต
ทะเล)
1517 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,940.00

28,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO7000064020006 15/02/2021 -

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064020005
บาท

15/02/2021

-

-

1518 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 รายการ

190.00

190.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 185.00 บาท

PR7000064020064

16/02/2021

-

-

1519 วัสดุโฆษณา(ปายไวนิลทําประเมินความพึงพอใจ) จํานวน 3 รายการ

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 550.00 PR7000064020076
บาท

18/02/2021

-

-

1520 วัสดุโฆษณา(ปายสแตนดี้ฟวเจอรบอรด พรอมขาตั้งเหล็ก) จํานวน 1
รายการ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
3,200.00 บาท

PR7000064020075

18/02/2021

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

PR7000064020074

18/02/2021

-

-

1521 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

1522 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 6 รายการ

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 6,800.00
บาท

PR7000064020077

19/02/2021

-

-

1523 คาจางซอมเครื่องนึ่งฆาเชื้อไฟฟา Autoclave Hirayama(สวทล.
5408055010005) จํานวน 1 เครื่อง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย / ราคาที่
เสนอ 9,095.00 บาท

PR7000064020078

19/02/2021

-

-

1524 วัสดุงานบาน(พรมกันลื่น) จํานวน 1 รายการ

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาศรีราชา) /
ราคาที่เสนอ 2,180.00 บาท

PR7000064020079

19/02/2021

-

-

PR7000064020084

23/02/2021

-

-

1525 น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเจาหนาที่รับ-สงหนังสือ(ประจําเดือน มีนาคม
2564) จํานวน 1 รายการ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง / ราคาที่เสนอ
400.00 บาท
หน ้า 134

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1526 วัสดุคอมพิวเตอร(สายสัญญาณ VAG) จํานวน 1 รายการ

1527 ขอจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ.
2564
1528 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร ภาครัฐและภาคเอกชน
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในการเขารวมการประชุมคระกรรมการนโยบาย
วิชาการ
1529 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางปริ้นเอกสารหลักสูตรและเขาเลม
เอกสารประกอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสีเขียว หลักสูตรปรับปรุง ป 2564
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรในการเขารวมการประชุม
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
1530 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาซอมแซมรถแทรกเตอรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
1531 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1532 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาถายเอกสารเพื่อดําเนินการเสนอเลม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตร ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๔ สงงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
360.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
360.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064020089
25/02/2021 -

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

PR4300064020006

25/02/2021

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลา กอปป

PR3300064020002

03/02/2021

-

-

308.00

308.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอปป

PR3300064020006

08/02/2021

-

-

3,720.00

3,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส. ธานินทรการยนต

PR2800064020005

08/02/2021

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด

PR2800064020006

08/02/2021

-

-

PR2800064020007

15/02/2021

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป

1533 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม ตูปลอดเชื้อ (Biohazard
Safety Cabinet ) หมายเลขครุภัณฑ 580801001000102
1534 จางบํารุงรักษาเครื่องหลอสุญญากาศ จํานวน 1 เครื่อง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

PR2800064020009

17/02/2021

-

-

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเทค ทรานสเฟอร จํากัด

PR2300064120030

01/02/2021

-

-

1535 จางปริ๊นเอกสารและเขาเลมหลักสูตรคณะอัญมณี จํานวน 12 เลม

1,348.00

1,348.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป

PR2300064020001

01/02/2021

-

-

1536 จัดซื้อเครื่องดิจิตอลเกจสําหรับวัดขนาดอัญมณี จํานวน 2 เครื่อง

21,400.00

PR2300064020002

03/02/2021

-

-

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด จิวเวลรี่ทูล จํากัด
หน ้า 135

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1537 วัสดุสําหรับใชในหองปฏิบัติการเคมี L505
1538 จางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องหลอโลหะอุณหภูมิสูง จํานวน 3
รายการ
1539 ซอมแซมและบํารุงรักษาตูดูดควันพิษ (Fume Hood) มบ.จบ.
56080100100012
1540 ซื้อแบตเตอรี่โนตบุค หมายเลขครุภัณฑ มบ.จบ.591500302000032
1541 จัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเจียระไน ของ
คณะอัญมณี จํานวน 11 รายการ
1542 ซื้อกาซ LPG 48 กก. จํานวน 2 ถัง
1543 ซื้อกาซออกซิเจนและกาซไนโตรเจน สําหรับใชในการหลอมโลหะในการ
เรียนวิชางานรูปพรรณ
1544 จัดซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ สําหรับใชในการปฐมพยาบาลของนิสิต
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
1545 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการเปลี่ยนอะไหลที่เสียหายของเครื่องมือใน
อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ จํานวน 6 รายการ
1546 ขออนุมัติจางซอมมอเตอรปมน้ําจํานวน 1 เครื่อง (มบ.จบ.
590401401000008) เนื่องจากขดลวดและลูกปนของมอเตอรชํารุด
จึงตองซอมแซมเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,705.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064020014
09/02/2021 -

16,504.75

16,504.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกซซไวนสยาม จํากัด

PR2300064120037

10/02/2021

-

-

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส จํากัด

PR2300064010017

10/02/2021

-

-

PR2300064120032

10/02/2021

-

-

979.00

979.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา ศรีสุข

8,478.68

8,478.68 เฉพาะเจาะจง ราน รจนาเจียรนัย

PR2300064120036

16/02/2021

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาฤดี ทองทิพย

PR2300064120033

18/02/2021

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาฤดี ทองทิพย

PR2300064120031

18/02/2021

-

-

1,172.00

1,172.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ

PR2300064120034

18/02/2021

-

-

4,755.00

4,755.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลฉัตร ศิริรัตนรุงโรจน

PR2300064010016

18/02/2021

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานนอยไดนาโม

PR2200064010053

01/02/2021

-

-

310.00 เฉพาะเจาะจง รานนพดล การคา

PR2200064020003

01/02/2021

-

-

1547 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง (มบ.จบ.
610401001000012) ที่ชํารุดเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

310.00

1548 ขออนุมัติจางไถพรวนดิน เพื่อปรับพื้นที่ใหเหมาะสมตอการปลูกพืช
ทดลองในแปลงงสาธิตของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ พันธุมณี

PR2200064010057

01/02/2021

-

-

1549 ขออนุมัติจางเหมาเกลี่ยและปรับแตงพื้นคอนกรีตผสมเสร็จบริเวณ
ภายในโรงเรือนและรอบอาคารเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 680 ตร.ม.

54,400.00

54,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064020004

01/02/2021

-

-

หน ้า 136

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1550 ขออนุมัติจางถมดินพรอมปรับเกลี่ยพื้นที่ จํานวน 14 เที่ยว เพื่อถมดิน
ปรับแตงเพิ่มบริเวณสระน้ําดานขางโรงเรือนเกษตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064020017
03/02/2021 -

1551 ขออนุมัติจางเหมาตัดหญาและตัดแตงกิ่งไม และปลูกตนกลวย ตนไผ
พรอมวางระบบน้ํา บริเวณแปลงเกษตรขางศูนยกิจกรรมนิสิต

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนกิจ สมหมาย

PR2200064020015

03/02/2021

-

-

1552 ขออนุมัติจางเหมารถแม็คโครเล็ก จํานวน 50 ชั่วโมง และคาจางรถขน
ยายวัชพืช เศษปูน จํานวน 33 เที่ยว เพื่อปรับพื้นที่เตรียมเทพื้นปูน ขุด
วางระบบระบายน้ํา ปรับแตงรองคลองบริเวณหลังโรงเรือนฯ

30,800.00

30,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ผองผล

PR2200064020016

03/02/2021

-

-

1553 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 22 รายการ เพื่อใชในการปลูกพืชลง
แปลงสาธิตของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ใชในการเรียนการสอนวิชา
ปฐพีวิทยาเบื้องตน และวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

18,740.00

18,740.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยพฤกษเกษตร จันทบุร,ี ราน PR2200064020018
พรสุดาพันธุไม, นายพีระพงษ ผดุงตระกุล, อรจิรา
มีสําเผา, หางหุนสวนจํากัด ภูวดล การเกษตร,
ราน จ.เจริญพาณิชย,บริษัท สยามโกลบอลเฮาส
จํากัด (มหาชน)

04/02/2021

-

-

1554 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปริ้นเตอร HP Laserjet M1212nf MFP
จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากภาคจายไฟชํารุด ไมสามารถใชงานได (มบ.
จบ.561500201000075)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไพรัชคอมพิวเตอร แอนด โอ.เอ PR2200064020031
คอมมิวนิเคชั่น

09/02/2021

-

-

1555 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาปรับปรุง
พันธุพืชดวยเทคโนโลยีชีวภาพ (น.ส.เพ็ญนภา ไกรฉวี)

1,420.00

1,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแกส จํากัด

PR2200064020040

15/02/2021

-

-

1556 ออนุมัติจางเหมากออิฐบล็อกแปลงปลูกผักพรอมปูผาคลุมดินกันวัชพืช
จํานวน 1 งาน เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาการจัดการดิน น้ําและพืช

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064020041

15/02/2021

-

-

1557 ขออนุมัติซื้อปูนคอนกรีต cpac สําเร็จรูปอัดแรง จํานวน 6 คิว เพื่อใช
สําหรับเทพื้นบริเวณรอบอาคารเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากพื้นใน
โรงรือนมีลักษณะเปนหลุมเปนบอและมีน้ําขังบริเวณภายในโรงเรือน
เกษตรและรอบนอกอาคารเทคโนโลยีการเกษตร

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กัญญาณัฐการโยธา

PR2200064020044

17/02/2021

-

-

หน ้า 137

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1558 ขออนุมัติจางทําเลมแผนยุทธศาสตร และปริ้นเอกสารขนาด A3 เพื่อ
เปนเอกสารสําหรับประชุมคณะกรรมการประจําคระวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร ครั้งที่ 2/2554

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
930.00

1559 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 4 รายการ เพื่อนําไปปลูกเพิ่มเติมบริเวณแปลง
ไผและแปลงปลูกกลวยดานขางศูนยกิจกรรมนิสิต

9,000.00

1560 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 12 รายการ สําหรับทําโรงเพาะเห็ด
สําหรับการเรียนการสอนของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

28,570.00

1561 ขออนุมัติซื้อตนกลาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม เพื่อใชประกอบการ
เรียนการสอนวิชา 28022459 หลักการเพาะลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3,040.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

930.00 เฉพาะเจาะจง รานสุพรรณ กอปป

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พระยาตรังพันธุไม

28,570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี

3,040.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต เข็มทองเจริญ

PR2200064020043

18/02/2021

-

-

PR2200064020046

18/02/2021

-

-

PR2200064020054

25/02/2021

-

-

PR2100064020001

02/02/2021

-

-

1562 ขออนุมัติจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 รายการ เพื่อซอม
เครื่องปรับอากาศภายในหองพักนิสิต ป.โท (s413 อาคาร 100ฯ) และ
หองปฏิบัติการสาหราย

15,300.00

1563 ขออนุมัติซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย Router TOTOLINK
(A3002RU V.2) Wireless AC1200 เพื่อใชเปนอุปกรณรับสัญญาณ
อินเตอรเน็ตสําหรับใชในหองทํางานของคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,460.00

1,460.00 เฉพาะเจาะจง รานซี๊ดคอม

PR2100064020009

05/02/2021

-

-

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2100064020014

19/02/2021

-

-

1564 ขออนุมัติจางทําปายความปลอดภัยหองปฏิบัติการ จํานวน 3 รายการ
เพื่อเตรียมความพรอมการประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการ

15,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064020045
17/02/2021 -

1565 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม

1,654.80

1,654.80 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR1700064020007

04/02/2021

-

-

1566 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม

3,892.00

3,892.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR1700064020005

04/02/2021

-

-

1567 ขออนุมัติเสนอซื้อตลับผงหมึก

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR1700064020018

25/02/2021

-

-

หน ้า 138

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1568 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปมลม

1569 ขออนุมัติซื้อตรายาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,320.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

01/02/2021

-

-

PR1600064020001

01/02/2021

-

-

PR1600064020012

05/02/2021

-

-

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600064020024

09/02/2021

-

-

85.07

85.07 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR1600064020035

16/02/2021

-

-

1574 ขออนุมัติซื้อวัสดุกระดาษชําระ,กระดาษชําระมวนใหญ,อะไหลผามอบ,
น้ํายาดันฝุน,ไมกวาดดอกหญา,ถุงขยะ,ที่ปมโถสุขภัณฑ,สบูเหลว,แปรง
ลางโถสุขภัณฑ

14,691.21

14,691.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600064020058

25/02/2021

-

-

1575 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 36A (เศรษฐศาสตร)
1576 ขอซือ้ งานแผนอคิลิค A2 ใส 5 มิล ประกบยึดดวยหมุดลอย 6 ตัว
สําหรับใสกระดาษ พรอมติดตั้ง
1577 จางออกแบบกราฟกฉากหลัง (ตะวันออก)

900.00
16,800.00

900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

PR0500064010079
PO0500064020001

01/02/2564
03/02/2564

-

-

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทวัฒน หงสมาลา

PR0500064020017

03/02/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวัลย พรหมศิริวรรณ

PR0500064020016

03/02/2564

-

-

45,658.00

45,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064020004

04/02/2564

-

-

1571 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอร CE505A

1572 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

1573 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร

1578 จางจัดทําคลิปวิดีโอประชาสัมพันธหลักสูตร (นิเทศ)
1579 ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ พรอมติดตั้งโปรมแกรม 1
รายการ (สังคมวิทยา)

2,700.00

12,574.64

4,800.00

680.00 เฉพาะเจาะจง รานนิวทาวนเทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1600064020003
01/02/2021 -

PR1600064020002

1570 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถตูคณะฯ

680.00

ราคากลาง

2,700.00 เฉพาะเจาะจง D.D. แบตเตอรี่

12,574.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด

หน ้า 139

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1580 ขอซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ CANON รุน IR7105
1581 จางออกแบบกราฟกฉากหลัง (ญี่ปุน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
74,900.00
2,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด
2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพร ชมรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0500064020007 16/02/2564 PR0500064020052
10/02/2564 -

1582 จางพิมพงานหนังสือวารสารวิชาการปที่ 29 ฉบับที่ 1

49,755.00

49,755.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วี. เจ. พริ้นติ้ง

PO0500064020009

24/02/2564

-

-

1583 ขอจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สังคม
วิทยา)
1584 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเลื่อยยนต ขนาด 12 นิ้ว
1585 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถอีแตน
หมายเลขครุภัณฑ 5303011010001
1586 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมไฟรายทางหอพักวิลลา
1587 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน
1588 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ เนตรหนู

PO0500064020008

19/02/2564

-

-

7,500.00
13,800.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีทอง
13,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรเพรช วงคสวัสดิ์

PR0209064020001
PR0209064020002

02/02/2021
02/02/2021

-

-

8,700.00 เฉพาะเจาะจง รานพีอี เพาเวอรเอ็นเตอรไพรส
337.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร,รานน้ําแข็งกวีกิจ,รานหนุม
ไดนาโม
434.50 ตลาด
องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร
อิเล็กทรอนิกส
(e-market)

PR0209064020003
PR0209064020008

02/02/2021
09/02/2021

-

-

PR0209064020010

18/02/2021

-

-

3,894.80 เฉพาะเจาะจง รานทาเกษมอิฐบล็อกวัฒนานคร
3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพีอี เพาเวอรเอ็นเตอรไพรส

PR0209064020009
PR0209064020017

18/02/2021
25/02/2021

-

-

PR0209064020018

26/02/2021

-

-

PR0209064020019

26/02/2021

-

-

8,700.00
337.00
434.50

1589 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมหอพระพุทธโสธร
1590 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมระบบไฟบริเวณปมน้ําสระใหญ

3,894.80
3,000.00

1591 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถไถ
หมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว
1592 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางยายเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง
ไปบานพักรับรองของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว
1593 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินชุดผาปูที่นอนจํานวน 2 ชุด เพื่อใชในงาน
อาคารสถานที่ บานพักรับรอง
1594 ขออนุมัติจัดซื้อกลองพัสดุสําหรับการจัดสงเอกสาร จํานวน 65 กลอง
เพื่อใชสําหรับการสงเอกสารและอุปกรณในโครงการฝกปฏิบัติงาน
กายภาพบําบัดทางคลินิก 5 ประจําปการศึกษา 2563

900.00
10,300.00

900.00 เฉพาะเจาะจง รานแหลมการยาง
10,300.00 เฉพาะเจาะจง รานพีอีเอส เพาเวอรเตอรไพรส

3,670.00

3,670.00 เฉพาะเจาะจง รานในตลาดโรงเกลือ

PR0209064020020

26/02/2021

-

-

3,900.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
2,600.00บาท

PR3600064020006

03/02/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1595 ขออนุมัติจัดทําเลมฝกงาน จํานวน 65 เลม และคาจัดทําเอกสาร
สําหรับแหลงฝก จํานวน 6500 แผน เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการฝก
ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 5 ประจําปการศึกษา 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 7,800.00 บาท PR3600064020005
03/02/2021 -

1596 ขออนุมัติจัดซื้อสัตวทดลอง เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา
68429159 การใชสัตวทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย

26,548.00

26,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 26,548.00 บาท

PO3600064020001

03/02/2021

-

-

1597 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน
40 กิโลกรัม

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
1,070.00 บาท

PR3600064020021

05/02/2021

-

-

1598 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

5,436.09

5,436.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064020024
5,436.09 บาท

06/02/2021

-

-

1599 ขออนุมัติจัดซื้อหมวกคลุมผมทางการแพทย จํานวน 12 หอ

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064020023
2,400.00 บาท

06/02/2021

-

-

1600 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8 รายการ (วิราศิณี
สํารองจาย)

4,535.95

4,342.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 813.20 PR3600064020022
บาท และ 3,022.75 บาท ,บางแสนบิวตี้มารท
ราคาที่ตกลงจาง 299.00 บาท,888 รวงขาวพานิช
ราคาที่ตกลงจาง 208.00 บาท

06/02/2021

-

-

1601 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการตัดเปลี่ยนระบบไฟนีออน (คลินิก
กายภาพบําบัด)

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
1,400.00 บาท

PR3600064020025

08/02/2021

-

-

1602 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 2.810 ลิตร เพื่อใช
สําหรับจัดกิจกรรมของคณะสหเวชศาสตร และขนพัสดุจากไปรษณีย
53030030100003 (เงินหมุน)
1603 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา
2563

70.30

70.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน) สาขาบางแสน ราคาที่ตกลงซื้อ 70.30
บาท

PR3600064020027

08/02/2021

-

-

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตกลง
จาง 12,800.00 บาท

PO3600064020002

10/02/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1604 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปนเหวี่ยงหาเปอรเซ็นตการอัดแนนของเม็ดเลือด
แบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
79,180.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 79,180.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600064020004 11/02/2021 -

1605 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปนตกตะกอนชนิดตั้งโตะ แบบสวิง สําหรับงาน
จุลทรรศนศาสตร จํานวน 1 เครื่อง

61,311.00

61,311.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 61,311.00 PO3600064020005
บาท

11/02/2021

-

-

1606 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา Lab Protein immunodetection

28,804.40

28,804.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 28,804.40 บาท

PO3600064020003

11/02/2021

-

-

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064020048
6,000.00 บาท

15/02/2021

-

-

1607 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งโตะ จํานวน 2 เครื่อง

6,000.00

1608 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปนตกตะกอนชนิดตั้งโตะ ใชในงานบริการโลหิต
จํานวน 1 เครื่อง

62,595.00

62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซสท - เมด จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
62,595.00 บาท

PO3600064020007

17/02/2021

-

-

1609 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการออกแบบและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
จํานวน 1 งาน

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
24,00.00 บาท

PO3600064020008

22/02/2021

-

-

1610 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา
68533259 วันที่ 17 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020057

20/02/2021

-

-

1611 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา
68533259 วันที่ 31 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020061

20/02/2021

-

-

1612 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
กิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา68533659 วันที่ 4 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020062

20/02/2021

-

-

1613 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020056

20/02/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1614 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
500.00
อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา
68533259 วันที่ 27 มีนาคม 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064020060
20/02/2021 -

1615 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา
68533259 วันที่ 20 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020058

20/02/2021

-

-

1616 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง อาจารยว
ชิราภรณ ตรีเย็น มาสอนรายวิชา 68630561 หลักการจัดการ การ
บริการอาหาร ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ บุญนาค ราคาที่ตกลงจาง 3,200.00
บาท

PR3600064020055

20/02/2021

-

-

1617 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา
68533259 วันที่ 24 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020059

20/02/2021

-

-

1618 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง
อาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020066

21/02/2021

-

-

1619 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง
อาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020065

21/02/2021

-

-

1620 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง
อาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020064

21/02/2021

-

-

1621 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง
อาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการ
วิทยาเซลลนอกระบบนรีเวช (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
500.00 บาท

PR3600064020063

21/02/2021

-

-

90,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนทีวีเซลส จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
90,930.00 บาท

PO3600064020010

22/02/2021

-

-

1622 ขออนุมัติจัดซื้อโทรทัศน ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 7 เครื่อง

90,930.00
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1623 ขออนุมัติจัดทําคอรสออนไลน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนัทชา จงเลิศธนา ราคาที่ตกลงจาง 22,500.00 PO3600064020009 22/02/2021 บาท

1624 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายา/สารเคมี จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต สําหรับนิสิตเทคนิค
การแพทยชั้นป 3 เทอม 2/2563

6,930.00

6,930.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาติไทย ราคาที่ PR3600064020090
ตกลงจาง 6,930.00 บาท

24/02/2021

-

-

1625 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ-สง อาจารย
สาขาเทคนิคการแพทย เขารวมโครงการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ
โรงพยาบาลราชบุรี

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง ที่
3,500.00 บาท

PR3600064020089

24/02/2021

-

-

450.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง 450.00 PR3600064020091
บาท

25/02/2021

-

-

1626 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการตัดเปลี่ยนระบบไฟนีออน (คลินิก
กายภาพบําบัด) (จายคุณสมศักดิ์ )

450.00

1627 ขออนุมัติเสนอจางเหมาปรับปรุงหองสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008/82,925 บาท

PR4500064020002

01/02/2564

-

-

1628 ขออนุมัติเสนอซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 7 ตู

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/28,000 บาท

PR4500064020008

05/02/2564

-

-

1629 ขออนุมัติเสนอซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

62,000.00

62,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/62,000 บาท

PR4500064020009

05/02/2564

-

-

1630 ขออนุมัติจัดซื้อโตะทํางานโลง 4 ตัว ชั้นวาง 2 ตัว เกาอี้สํานักงาน 5 ตัว

37,200.00

37,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/37,200 บาท

PR4500064020010

05/02/2564

-

-

PR4500064020012

08/02/2564

-

-

PR4500064020015

09/02/2564

-

-

1631 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน
1632 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 8 ถัง

2,036.95
320.00

2,036.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/2,036.95 บาท
320.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ/320 บาท

1633 ขออนุมัติจางเหมาบริการติดตั้งระบบ Lan

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด/9,951 บาท

PR4500064020014

09/02/2564

-

-

1634 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการจัดทําวิดิทัศน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย ปรายจันดี/3,000 บาท

PR4500064020017

15/02/2564

-

-
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มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1635 ขออนุมัติเสนอซื้อคาของที่ระลึก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1636 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต

22,000.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ............-รานธิดา 1,000 บาท/รานขาวหลามแม
นิยม 500 บาท
22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง/22,000 บาท

1637 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 10 แพ็ค

480.00

1638 ขออนุมัติเสนอจางทําปายสติ๊กเกอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4500064020020
18/02/2564 PR4500064020022

18/02/2564

-

-

480.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/480 บาท

PR4500064020021

18/02/2564

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง รานปายโฆษณา ทุกชนิด/250 บาท

PR4500064020027

19/02/2564

-

-

1639 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานผลการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยฉบับสมบูรณทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ ระดับปริญญาเอก

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/4,400 บาท

PR4500064020029

24/02/2564

-

-

1640 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

2,269.00

2,269.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/2,269 บาท

PR4500064020030

25/02/2564

-

-

1641 ขอความเห็นชอบเสนอจางขนยายเอกสาร

7,890.00

PR0206064010198

01/02/2021

-

-

PR0206064010197

01/02/2021

-

-

1642 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องนับธนบัตร

10,800.00

7,890.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย บัวคํา
10,800.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย

1643 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อซองกันกระแทกไมจาหนาซอง

1,290.00

1,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นทีแพ็ค จํากัด

PR0206064020059

05/02/2021

-

-

1644 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

2,941.98

2,941.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064020103

10/02/2021

-

-

1645 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องทําลายเอกสาร
1646 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําตรายาง
1647 ขอความเห็นชอบเสนอทําตรายาง
1648 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสาร

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย

PR0206064020101

10/02/2021

-

-

4,629.99

4,629.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0206064020110

15/02/2021

-

-

PR0206064020204

25/02/2021

-

-

PR0206064020051

04/02/2021

-

-

520.00
6,800.00

520.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค
6,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1649 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องพิมพ เพื่อใชเครื่องพิมพหมายเลขครุภัณฑ
551500201000123 สามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ
1650 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาสบูสมุนไพร เพื่อมอบใหวิทยากร โครงการ
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู BUU EdPEx Sharing ในวันที่ 18 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,500.00
3,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064010144
01/02/2021 -

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร สมรรถากร

PR0206064020052

04/02/2021

-

-

PR0206064020109

15/02/2021

-

-

1651 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการ
อบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในวันที่ 18 ก.พ. 64

400.00

1652 ขออนุมัติจัดซื้อเจลลางมือ เพื่อไวสําหรับลางมือเพื่อฆาเชื้อโรคผูรวม
โครงการ BUU AUN-QA Assessor ปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่
1-3 มี.ค. 64

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน M.N. Medical

PR0206064020142

17/02/2021

-

-

1653 ขออนุมัติจัดซื้อปลั๊กไฟฟา เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอรภายในกอง
บริการการศึกษา
1654 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการประชุมออนไลน ใน
การดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064020155

18/02/2021

-

-

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010152

01/02/2021

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064120218

01/02/2021

-

-

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010134

01/02/2021

-

-

3,398.00

3,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064010176

01/02/2021

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064020014

02/02/2021

-

-

PR0206064020058

05/02/2021

-

-

1655 ขออนุมัติเบิกคาติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 เพื่อใหบุคลากรที่
รับเขามาใหมสามารถใชงานอินเตอรเน็ต และระบบ LAN ได
1656 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อใชในการประชุมออนไลน
ในการดําเนินงานตามโครงการนํารองภายใตอุทยานวิทยาศาสตร
1657 ขออนุมัติเบิกคาโทรศัพทสํานักงาน เพื่อใชในการติดตอสื่อสารในการ
ดําเนินงานในสํานักงาน
1658 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหวางวันที่ 2-4 ก.ย. 64
1659 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารตางๆ ของ
โครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร

11,969.02

400.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ

11,969.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1660 ขออนุมัติเบิกคาปริ้นทแบบ A1 เพื่อใชในการทํากิจกรรมปรับแผนธุรกิจ
325.00
และพัฒนา BMC ใหกับ 4 ทีม ที่ผานการคัดเลือกเขาสูการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑในโครงการพัฒนาระบบนิเวศนเพื่อสราง
ผูประกอบการรุนใหม
1661 ขออนุมัติเบิกคาตลับผงหมึก เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารตางๆ ของ
โครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร
1662 ขออนุมัติจัดซื้อกลองถายรูปและอุปกรณเสริม เพื่อใชในการถายภาพ
และวีดิโอ สื่อประชาสัมพันธ ของงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

325.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064020056
05/02/2021 -

58,200.00

58,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน มิตรสํานักงาน

PR0206064020057

05/02/2021

-

-

43,641.00

43,641.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

PR0206064020094

09/02/2021

-

-

1663 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการดําเนินงานตางๆ ตาม
ภารกิจวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

8,015.05

8,015.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064020102

10/02/2021

-

-

1664 ขออนุมัติจัดซื้อรีโมทควบคุมไรสาย เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ
นําเสนอหรือการบรรยายในระยะไกลแบบมืออาชีพ
1665 ขออนุมัติจัดจางทํารูปเลมรายงานขั้นตน เพื่อเขาเลมรายงานขั้นตน
โครงการกําลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทยการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจทองถิ่นในภูมิภาค

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064020156

18/02/2021

-

-

1,470.00

1,470.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064020212

25/02/2021

-

-

1666 -ขออนุมัติจางเหมาปูกระเบื้องยางชั้น 3 อาคารคณะดนตรีและการแสดง

57,582.05

57,582.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี อี แอนด ที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
ราคาที่ตกลงจาง 57,582.05 บาท

PR4200064020001

01/02/2564

-

-

1667 ขออนุมัติจางเหมาขนยายเปยโนจากอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร3 ชั้น
3 มาที่อาคารคณะดนตรีและการแสดง

52,500.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิน ทองหิรัญ/ราคาที่ตกลงจาง 52,500 บาท PR4200064020011

02/02/2564

-

-

1668 ขออนุมัติจางเหมาปรับแตงเสียงเปยโน

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาที่ตกลงจาง
38,500 บาท

PR4200064020014

05/02/2564

-

-

9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน/ราคาที่ตกลงจาง 9,500 บาท PR4200064020013

05/02/2564

-

-

1669 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาไมโครโฟน

9,500.00
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1670 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
17,627.85

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
17,627.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4200064020015
08/02/2564 17,627.85 บาท

1671 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพสี

14,800.00

14,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 14,800
บาท

PR4200064020016

09/02/2564

-

-

1672 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งสายสัญญาณอินเตอรเน็ตอาคารปฏิบัติการ
คณะดนตรีและการแสดง

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง
19,000 บาท

PR4200064020018

15/02/2564

-

-

1673 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนตในการรับ-สงผูบริหารคณะดนตรีและ
การแสดงเพื่อเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณสํานัก
พระราชวังสวนจิตรลดา

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 2,800 PR4200064020019
บาท

16/02/2564

-

-

1674 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน,วัสดุงานบานงานครัวและวัสดุการเรียน
การสอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 8,997บาท

PR4200064020023

17/02/2564

-

-

12,626.00

12,626.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกลงจาง 12,626 บาท

PR4200064020021

17/02/2564

-

-

1,866.00

1,866.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป /ราคาที่ตกลงจาง 1,866 บาท

PR4200064020024

18/02/2564

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

PR1800064020008

01/02/2021

-

-

PR1800064020014

04/02/2021

-

-

1675 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษากลองวงจรปด

1676 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารหลักสูตรคณะดนตรีและการแสดงเพื่อ
นําเสนอกองบริการการศึกษา
1677 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 2/2564

1678 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมหลักสูตร แบบรายงาน และแบบตรวจสอบ

7,875.00

7,875.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 7,875 บาท
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1679 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํากลั่น

1680 ขออนุมัติจางจัดทําสติ๊กเกอรผังโครงสรางคณะฯ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
312.00

3,434.70

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

312.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ/เสนอราคา 312 บาท

3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด/เสนอราคา
3,434.70 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064020013
04/02/2021 -

PR1800064020015

04/02/2021

-

-

1681 ขออนุมัติจางจัดทําปายไวนิล (ประชุมการลงนามการทําความรวมมือ
ทางวิชาการกับองคกรภายนอก)

657.00

657.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอารตมีเดีย กรุป จํากัด/เสนอราคา
1,926 บาท

PR1800064020020

10/02/2021

-

-

1682 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารสี (ประชุมการลงนามการทําความรวมมือ
ทางวิชาการกับองคกรภายนอก)

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 500 บาท

PR1800064020019

10/02/2021

-

-

1683 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันหลอลื่น (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ
ภาคเรียนที่ 2/2563)(วันที่ 20-21/2/2564)

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/
เสนอราคา 300 บาท

PR1800064020026

18/02/2021

-

-

1684 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเรือ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ ภาค
เรียนที่ 2/2563)

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา
และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

PR1800064020025

18/02/2021

-

-

1685 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ
ภาคเรียนที่ 2/2563)(วันที่ 20-21/2/2564)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร ดํารงเจริญ/เสนอราคา 10,000
บาท

PR1800064020027

18/02/2021

-

-

1686 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการฝกปฏิบัติการชวยชีวิตขั้น
พื้นฐาน)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/เสนอราคา 4,000
บาท

PR1800064020030

24/02/2021

-

-

1687 ขออนุมัติจัดซื้อชอดอกไมเพื่อเปนการแสดงความยินดี

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 1,200 บาท

PR1800064020031

24/02/2021

-

-

1688 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (โครงการเตรียมความพรอมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปการศึกษา 2563)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/เสนอราคา 3,000
บาท

PR1800064020029

24/02/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1689 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการฯ เดือนกุมภาพันธ 2564

1690 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ

1691 ขออนุมัติเบิกหมึกพิมพเลเซอร

1692 ขออนุมัติจัดซื้อสมุนไพร ในศูนยบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
1693 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต เผาจินดา/ เสนอราคา 2,219 บาท

PR2700064020001

01/02/2021

-

-

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง วิน เพาเวอร ซัพพลาย/ เสนอราคา 28,000 บาท PO2700064020001

03/02/2021

-

-

4,984.50

4,984.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด, วสส.จ.ชลบุรี / เสนอราคา PR2700064020010
4,984.50 บาท

09/02/2021

-

-

PR0800064020002

01/02/2564

-

-

PR0800064020018

10/02/2564

-

-

1694 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

3,263.50

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
3,263.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรนิค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

1695 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

6,313.00

6,313.00 เฉพาะเจาะจง รานปทมาไฮโดรลิค

PR0800064020017

10/02/2564

-

-

1696 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ
1697 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ
1698 ขอจัดจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรป.ตรี สาขาออกแบบเซรามิกส

3,410.00

3,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0800064020019

16/02/2564

-

-

2,187.00

2,187.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน)

PR0800064020020

16/02/2564

-

-

PR0800064020022

16/02/2564

-

-

1699 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

2,100.00

PR0800064020021

16/02/2564

-

-

PR0800064020025

18/02/2564

-

-

PR0800064020026

18/02/2564

-

-

1700 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส
1701 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาจิตรกรรม

800.00

900.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 378.90 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2700064020002
01/02/2021 -

424.00

474.00
3,852.00

424.00 เฉพาะเจาะจง นายไพเดช สุทธิเรือง
2,100.00 เฉพาะเจาะจง ราพิชสินีพาณิชย
474.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด
หน ้า 150

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1702 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอรโนตบุค สาขานิเทศศิลป
1,605.00
1703 ขออนุมัติจัดซื้อระบบภาพและเสียงหองประชุม 209 จํานวน 1 ระบบ

149,800.00

1704 ขออนุมัติจัดเชาเครื่องถายเอกสารสี Multifunction ระบบดิจิตอล
จํานวน 4 เครื่อง ประจําปงบประมาณ 2564
1705 ขออนุมัติจัดซื้อกรอบรูป ขนาด 12*18 นิ้ว จํานวน 3 กรอบ
1706 ขออนุมัติจัดจางซอมลิฟทไฟฟา จํานวน 1 งาน
1707 ขออนุมัติจัดซื้อลอยางตรามา ขนาด 4'' จํานวน 4 ลอ
1708 ขออนุมัติจัดซื้อรางปลั๊กไฟ 6 ชอง 5 เมตร จํานวน 11 อัน
1709 ขออนุมัติจัดจางตัดสิตกเกอรตัวอักษรขอความพรอมติดตั้ง จํานวน 1
งาน
1710 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet และแบตเตอรี่
Notebook Dell Insprion จํานวน 3 รายการ
1711 ขออนุมัติจัดซื้อตรายางวันที่ และโพสตอิท จํานวน 3 รายการ
1712 ขออนุมติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค หมายเลขครุภัณฑ
6015003020000056
1713 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกสําหรับผูมีสวนรวมในกิจกรรมเสวนา จํานวน
1 งาน

225,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,605.00 เฉพาะเจาะจง รานนิวทาวนเทคนิค
149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส
จํากัด
225,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064020027
18/02/2564 PO0206064020002

02/02/2021

-

-

PO0206064020001

02/02/2021

-

-

ราน X-Freme
นิวทาวน เทคนิค
รานไถเส็ง
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064020048
PR0206064020049
PR0206064020044
PR0206064020046
PR0206064020064

03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
05/02/2021

-

-

12,300.00

12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064020063

05/02/2021

-

-

1,504.39
2,675.00

1,504.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064020180
PR0206064020181

22/02/2021
22/02/2021

-

-

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด
บริษัท บีทูเอส จํากัด
รานยางเนย@ม.บูรพา

PR0206064020038

03/02/2021

-

-

1714 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกอสรางและสํานักงาน จํานวน 6 รายการ

1,760.00

1,760.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
กุญแจทอง
เฮงยงไถ
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206064020039

03/02/2021

-

-

1715 ขออนุมัติจัดจางทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพรอมกรอบรูป 5 ชิ้น
1716 ขออนุมัติจัดซื้อ เสื้อโปโล จํานวน 30 ตัว
1717 ขออนุมัตซิ ื้อกระดาษเช็ดมือชนิดแผน เพื่อใชเช็ดมือในหองน้ําอาจารย
ของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

2,500.00
9,000.00
5,778.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร เกงการพานิช
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีลา สปอรต จํากัด
5,778.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.ซี. อินเตอรเทรด

PR0206064020129
PR0206064020130
PR0900064020001

16/02/2021
16/02/2021
01/02/2564

-

-

2,100.00
4,601.00
428.00
3,619.04
400.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง
4,601.00 เฉพาะเจาะจง
428.00 เฉพาะเจาะจง
3,619.04 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

หน ้า 151

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1718 ขอเสนอซื้อยางรถกระบะ ผบ 8461 ชลบุรี เนื่องจากพบวายางสึกหรอ
ดอกยางเหลือนอยดูลักษณะภายนอกมีรอยบวม จําเปนตองเปลี่ยนยาง
ใหใชงานไดตามปกติ (5303002010001)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,800.00

1719 ขอเสนอซื้อยางในรถจักรยานยนตพวงขางของคณะศึกษาศาสตร
เนื่องจากยางในลอหลังรั่ว จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ
(เลขครุภัณฑ 5103003010002)

160.00

1720 ขอเสนอซื้อกระเชาของขวัญปใหม เพื่อมอบใหกับ รศ.ดร.สุมนต สกล
ไชย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนการระลึกถึงและขอขอบคุณทานที่มี
อุปการะคุณที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

1,500.00

1721 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอน
และเอกสารราชการตางๆ ของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร

26,040.00

1722 ขอเสนอทํากรอบปายชื่อ รูปสี คณาจารย และบุคลากร ภาควิชาวิจัยฯ
ติดหนาหองภาควิชา เนื่องจากมีปรับเปลี่ยนชื่อ ตําแหนง คณาจารยใน
ภาควิชา ใหขอมูลเปนปจจุบัน
1723 ขอเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ลอเก็บสายไฟ VCT ใชเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ และ Sound Card Adapter
Virtual ใชแปลงสัญญาณเขาระบบประชุมออนไลน ลดปญหาเสียง
สะทอน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต

160.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง (อูแกละ)

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ

26,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064020006
02/02/2564 -

PR0900064020005

02/02/2564

-

-

PR0900064020007

03/02/2564

-

-

PR0900064020019

08/02/2564

-

-

990.00

990.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ

PR0900064020022

15/02/2564

-

-

2,030.00

2,030.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประทุม มาลาทอง

PR0900064020035

15/02/2564

-

-

PR0900064020037

15/02/2564

-

-

PR0900064020047

22/02/2564

-

-

1724 ขอเสนอจัดทําเลมวารสาร HRD Journal Vol.11 No.2 December
2020 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิต และนักวิชาการใน
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

16,000.00

1725 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชในการปริ้นเอกสารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และเอกสารตาง ๆ ของภาควิชาการอาชีวศึกษาฯ คณะ
ศึกษาศาสตร

3,750.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

3,750.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

หน ้า 152

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1726 ขออนุมัติซื้อถังขยะแยกประเภท สําหรับใชกักเก็บขยะมูลฝอย ขยะไม
พึงประสงค ไมใหสงกลิ่น ปราศจากเชื้อโรค โดยการคัดแยกขยะ
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก ขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย ลงในประเภทถังขยะใหถูกตอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,787.96

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,787.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนโนเวชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064020046
22/02/2564 -

1727 ขอเสนอซื้อกระเบื้องยางปูพื้น และกาวปูกระเบื้องยาง เนื่องจากหอง
วิชาการ หอง สนง.คณบดี มีพื้นกระเบื้องยางชํารุด หลุด ทําใหเดิน
สะดุด จําเปนตองซื้อมาซอมพื้นใหใชงานไดตามปกติ

1,131.30

1,131.30 เฉพาะเจาะจง ราน ส.วัฒนา

PR0900064020055

24/02/2564

-

-

1728 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตเพื่อ
เตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ชั้นปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2563 (6322)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง

PR3700064020011

02/02/2564

-

-

1729 ขออนุมัติซอมบํารุง เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง (รถตูหมายเลขทะเบียน นง
8606 ชลบุร)ี 630300102000002 (2147)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

PR3700064020049

03/02/2564

-

-

1730 ขออนุมัติจัดซื้อคาของที่ระลึกโครงการดูงานศูนยผลิตภัณฑจาก
พลาสมาของนิสิตรายวิชาการบริหารการผลิตทางเภสัชกรรม ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2563 (6317)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

PR3700064020028

04/02/2564

-

-

1731 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันสําหรับระบบสูญญากาศของเครื่องทําแหงภายใต
ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze dry) (3106)

13,500.00

PR3700064020030

05/02/2564

-

-

1732 ขออนุมัติจัดจางสอบเทียบเครื่องนึ่งฆาเชื้อระบบอัตโนมัติ (Autoclave)
(3106)

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา แคลลิเบรชั่น จํากัด

PR3700064020035

05/02/2564

-

-

1733 ขออนุมัติจัดจางสอบเทียบตูปลอดเชื้อ (Biosafety cabinet) (3106)

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโค ไลฟไซเอนซ (ประเทศไทย) จํากัด

PR3700064020037

05/02/2564

-

-

1734 ขออนุมัติจัดซื้อรางไฟฟาพรอมหลอดไฟ จํานวน 4 ชุด (3109)

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ อี เอ็ม อิเล็คตริคอลจํากัด

PR3700064020053

17/02/2564

-

-

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.พี. โคราช จํากัด

หน ้า 153

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1735 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานงานวิชาการ (2109)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,773.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,773.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064020060
18/02/2564 -

1736 ขออนุมัติจัดซื้อมุงลวดหนาตางพรอมติดตั้ง จํานวน 6 บาน (2147)

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064020056

18/02/2564

-

-

1737 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง (2236)

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064020078

19/02/2564

-

-

1738 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ขนาด 2 กอก พรอมกรอง
จํานวน 1 เครื่อง (2235)

62,049.30

62,049.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด

PR3700064020083

22/02/2564

-

-

1739 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 2 เครื่อง และชุดกลองวัด
อุณหภูมิรางกายอยางรวดเร็วแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด (2231)
(2232)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR3700064020080

22/02/2564

-

-

1740 ขออนุมัติจัดจางสําเนาคูมือการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาค
บังคับ ประจําป 2564 จํานวน 400 เลม (3100)

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง

PR3700064020079

22/02/2564

-

-

1741 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี เพื่อใชในการทําการทดลองการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตรชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี (3110)

99,995.00

99,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR3700064020101

24/02/2564

-

-

1742 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

45,667.60

45,667.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

PO0600064020002

08/02/2021

-

-

1743 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

1,912.00

PR0600064020006

01/02/2021

-

-

1744 ขอซื้อวัสดุ 4 รายการ

3,552.00

3,552.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง, บจก.อมรศูนยรวมอะไหลอี PR0600064020013
เล็คโทรนิคส
16,403.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด
PR0600064020025

02/02/2021

-

-

04/02/2021

-

-

1745 สารเคมีสําหรับปฏิบัติการรายวิชาหลักพันธุวิศวกรรม

16,403.10

1,912.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

หน ้า 154

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1746 คาจางเหมาบริการ
1747 วัสดุ
1748 คาจางเหมาบริการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
85,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

85,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064020026
05/02/2021 -

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020028

05/02/2021

-

-

28,034.00

28,034.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020027

05/02/2021

-

-

1749 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

1,177.00

1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064020041

08/02/2021

-

-

1750 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-Plastic-body Pb Free Electrode Previous
(Cable: lm)
1751 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-หมึกพิมพเลเซอร Hp 78A

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จํากัด

PR0600064020042

08/02/2021

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064020039

08/02/2021

-

-

1752 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 6 รายการ

5,910.68

5,910.68 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

PR0600064020040

08/02/2021

-

-

1753 วัสดุ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020054

09/02/2021

-

-

1754 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น-งานยายสวิทไฟฟาแสงสวาง

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020049

09/02/2021

-

-

1755 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องปรับอากาศ

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020045

09/02/2021

-

-

PO0600064020003

09/02/2021

-

-

1756 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์
1757 วัสดุ

30,388.00

30,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จํากัด

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064020053

09/02/2021

-

-

1758 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่นๆ

21,828.00

21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด

PO0600064020009

16/02/2021

-

-

1759 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่นๆ

19,950.00

19,950.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064020010

16/02/2021

-

-

PR0600064020046

09/02/2021

-

-

1760 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
หน ้า 155

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1761 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 17 รายการ

1762 หมึกพิมพเลเซอร Kyocera
1763 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,585.00

6,400.00
45,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
4,585.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด, รานอารยะรุงเจริญกิจ , น้ําดื่มบาน PR0600064020055
09/02/2021 และสวน ,นายศรีศักดิ์ ,รานทายตลาดการเกษตร

6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
45,400.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064020062

10/02/2021

-

-

PO0600064020005

10/02/2021

-

-

PR0600064020060

10/02/2021

-

-

10/02/2021

-

-

10/02/2021

-

-

PR0600064020056

10/02/2021

-

-

1764 วัสดุวิทยาศาสตร

4,012.50

1765 วัสดุสํานักงานอื่นๆ 13 รายการ

8,298.00

1766 ซอมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ

14,338.00

8,298.00 เฉพาะเจาะจง คุณรัตนา อําไพสุทธิพงษ,ศึกษาภัณฑชลบุรี,กฟษณ PR0600064020063
อีเลคทริค,iรานเจียยบฮวด
14,338.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
PO0600064020006

1767 ซอมกลองวงจรปด

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

1768 ขออนุมัติซื้อ

3,650.00

3,650.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064020071

11/02/2021

-

-

1769 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064020072

11/02/2021

-

-

1770 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

23,400.00

23,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0600064030004

03/03/2021

-

-

1771 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

17,535.00

17,535.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064020008

16/02/2021

-

-

1772 วัสดุ

12,240.80

PR0600064020076

16/02/2021

-

-

1773 ขอจางซอมอาคารโรงงานปฏิบัติการสุญญากาศ 7 รายการ

44,358.00

12,240.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด อินสตรูเมนท
จํากัด
44,358.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064020011

17/02/2021

-

-

5,823.20 เฉพาะเจาะจง ดี แอนด อี, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ หจก.ซี.เอส. PR0600064020085
อีเลคทริค ซัพพลาย

17/02/2021

-

-

1774 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 9 รายการ

5,823.20

หน ้า 156

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1775 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ
1776 ขออนุมัติซื้อ
1777 อุปกรณและสารเคมีหองปฏิบัติการเคมี
1778 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ
1779 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,046.12
4,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,046.12 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064020100
18/02/2021 -

4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064020101

19/02/2021

-

-

10,603.00

10,603.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR0600064020102

19/02/2021

-

-

4,194.40

4,194.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064020104

19/02/2021

-

-

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064020109

22/02/2021

-

-

PR0600064020108

22/02/2021

-

-

PR0600064020107

22/02/2021

-

-

1780 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

6,359.01

1781 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ

33,170.00

6,359.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี จํากัด
33,170.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง

1782 ขออนุมัติซื้อวัสดุเคมี 3 รายการ

9,127.10

9,127.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

PR0600064020118

23/02/2021

-

-

1783 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น-จางเหมางานติดตั้ง จํานวน 3 รายการ

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020112

23/02/2021

-

-

1784 ขออนุมัติซอม-คาซอมตูปลอดเชื้อ จํานวน 1 เครื่อง

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จํากัด

PO0600064020012

23/02/2021

-

-

1785 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน1 รายการ

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด

PR0600064020117

23/02/2021

-

-

1786 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ - ชุดตรวจสอบปุยเคมี มก.5

8,000.00

PR0600064020111

23/02/2021

-

-

1787 ขอซื้อวัสดุ 18 รายการ

2,495.20

PR0600064020114

23/02/2021

-

-

1788 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร- จํานวน 6 รายการ

8,900.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2,495.20 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ซีเอ็ม.สตีล, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,
ไพรเวชคาวัสดุ, ซีลลอส อารต ดีไซน
8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064020115

23/02/2021

-

-

PR0600064020110

23/02/2021

-

-

1789 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1790 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,527.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,527.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064020116
23/02/2021 -

1791 ซอมเครื่องปรับอากาศ

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020124

25/02/2021

-

-

1792 ชุดอแดปเตอรชารจของเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาแบบแท็ปแล็ต
(Tablet Surface 4Pro)
1793 วัสดุอื่นๆ สําหรับรายวิชาปฏิบัติการโครงการ วมว.

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064020123

25/02/2021

-

-

PR0600064020122

25/02/2021

-

-

1794 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซักชุดครุย

2,200.00

2,640.50 เฉพาะเจาะจง รานนานา บรรจุภัณฑ, บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด
(บางแสน), คุณวิรุฬห มงคลศิลป
2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานซักแหงเมืองใหม

PR0206064120134

01/02/2021

-

-

1795 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม

5,456.00

5,456.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064020040

05/02/2021

-

-

1796 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

1,360.00

1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064020095

09/02/2021

-

-

1797 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064020053

04/02/2021

-

-

1798 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

4,760.00

4,760.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064020032

02/02/2021

-

-

1799 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

8,330.00

8,330.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรวัฒน เหินจันทึก

PR0206064020106

10/02/2021

-

-

1800 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัตเบิกเงินคาวัสดุ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง

PR0206064020125

16/02/2021

-

-

2,640.50
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1801 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมและยายชุด
คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ
1802 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ใบแจงผลการ
เรียน)
1803 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

1804 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาครุภัณฑ

1805 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตของคณะฯ สําหรับใชในการ
เดินทางรับ-สงเอกสารราชการ
1806 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารและเขาเลมกระดูกงู (รายการประกอบ
แบบ) รวม 2,960 แผน (9 เลม) สําหรับใชประกอบการประกวดราคา
จางกอสราง โครงการปรับปรุงศูนยเครือขายการพัฒนากําลังคนดาน
การทองเที่ยว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,951.00

99,510.00

950.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,951.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ แอนด ซัพพลาย จํากัด

950.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064020126
16/02/2021 -

PR0206064010182

01/02/2021

-

-

PR0206064010208

01/02/2021

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064010146

01/02/2021

-

-

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

PR2400064020021

09/02/2564

-

-

1,480.00

1,480.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR2400064020020

09/02/2564

-

-

1807 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารและเขาเลมหนังสือ แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ,แผนยุทธศาสตร รวมจํานวน 4,250 แผน สําหรับ
แจกจายคณะกรรมการฯ ใชประกอบการพิจารณาแผนในปงบประมาณ
2564

2,125.00

2,125.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR2400064020019

09/02/2564

-

-

1808 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารและเย็บเลมหลักสูตร 3 หลักสูตร (9,712
แผน) สําหรับประชุมพิจารณาหลักสูตร
1809 ขออนุมัติจางเหมาวิเคราะหขอมูล ในโครงการประเมินผลกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563
1810 ขออนุมัติจางเหมาตรวจเช็คระบบกลองวงจรปดทั้งหมดภายในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการทองเที่ยว

4,856.00

4,856.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400064020018

09/02/2564

-

-

PR2400064020022

09/02/2564

-

-

PR2400064020028

10/02/2564

-

-

40,000.00
2,675.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.วิลัยวรรณ รุจิตร
2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1811 ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 3 รายการ ไดแก USB การดเสียง
5,724.50
สายStereo สายสัญญาณ Network สําหรับใชในการเชื่อมตออุปกรณ
ในหองเรียนเพื่อรองรับการสอน 2 รูปแบบ (ออนไลนและออฟไลน)
1812 ขออนุมัติซื้อบอรดเกมส จํานวน 16 เกมส สําหรับโครงการการจัดการ
เรียนรูผานเกมส :BBS Board Game Desk-Board Game Day

26,667.61

1813 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ ไดแก กาว คลิปดํา ปากกา และ
ปากกาเนนขอความ สําหรับโครงการประเมินผลกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

303.62

1814 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช
637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการในการติดตอราชการรับ-สง
เอกสารของคณะ

80.00

1815 ขออนุมัติซื้อบอรดเกมส 4 เกมส สําหรับโครงการการจัดการเรียนรูผาน
เกมส : BBS Board Game Desk-Board Game Day
1816 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารและเย็บเลมหลักสูตร 3 หลักสูตร ไดแก
บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ สําหรับใชประชุม
พิจารณาหลักสูตร

28,569.00
7,422.00

1817 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องชั่งปริงจานแบน 60 กอโลกรัม 5 ตัว และ
เชือกฟาง 4 กิโลกรัม
1818 ขออนุมัติเบิกเงินคาเชือก ขนาด 22 มิล และขนาด 32 มิล
1819 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอน้ําทิ้ง หอง 10/8 และหอง 13/3
1820 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมผนังปูนเดิมที่ชํารุด แตกราวเก็บโปวทาสี
ใหมภายมนบริเวณหองทั้งหมด หอง 3/1
1821 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถกระเชาไฟฟา และรถตูชางไม
1822 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาปฎิบัติงานนักจัดการงานมหาวิทยาลัยสี
เขียว
1823 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายน้ํามันรถอีแตน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,724.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064020030
16/02/2564 -

26,667.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนท โน กีค จํากัด

PR2400064020029

16/02/2564

-

-

303.62 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR2400064020033

22/02/2564

-

-

PR2400064020037

23/02/2564

-

-

PR2400064020042

24/02/2564

-

-

7,422.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400064020044

25/02/2564

-

-

6,730.00

6,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206064020041

03/02/2021

-

-

5,200.00
6,029.45
36,915.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเตียงฮวดเส็ง
6,029.45 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008
36,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008

PR0206064020047
PR0206064020078
PR0206064020076

03/02/2021
06/02/2021
06/02/2021

-

-

6,580.50
10,500.00

6,580.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต
10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรไพบูลย พุทธคุณ

PR0206064020072
PR0206064020067

06/02/2021
06/02/2021

-

-

PR0206064020071

06/02/2021

-

-

2,782.00

80.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคูนา พรอพเพอรตี้ จํากัด

2,782.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1824 ขออนุมัติเบิกเงินคาแรงถอด-รื้อเครื่องปรับอากาศ และทอน้ํายาสวนเกิน
16,692.00
1825 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรี่
1826 ขออนุมตั ิเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมทอเมนประปา จํานวน 14
รายการ
1827 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 7 รายการ
1828 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล จํานวน 2 ปาย
1829 ขออนุมัติเบิกเงินคาตนทองอุไร ดินปลูก และกระถางดินเผา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,692.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064020077
06/02/2021 -

9,300.00
6,155.71

9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี
6,155.71 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064020070
PR0206064020075

06/02/2021
06/02/2021

-

-

8,062.45
480.00
7,320.00

8,062.45 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
480.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
7,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลัย มีทรัพย

PR0206064020074
PR0206064020073
PR0206064020068

06/02/2021
06/02/2021
06/02/2021

-

-

1830 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 18 รายการ
1831 ขออนุมตั ิเปลี่ยนสายพานประตูลิฟต จํานวน 1 เสน

10,844.45
4,280.00

10,844.45 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR0206064020160
PR0206064020162

18/02/2021
18/02/2021

-

-

1832 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถบัสปรับอากาศ จํานวน 35 ที่นั่ง ทะเบียน
40-0497 ชลบุรี จํานวน 14 รายการ
1833 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 500000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง
1834 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี
1835 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 6 อัน
1836 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดไสกรองคารบอนกัมมันตพรอมหลอดอุลตราไวโอเล็ต
จํานวน 1 ชุด
1837 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet CE505A จํานวน 2 กลอง

11,685.47

11,685.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

PR0206064020161

18/02/2021

-

-

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064020152

18/02/2021

-

-

1838
1839
1840
1841

4,235.05
2,400.00
890.00
13,500.00

4,235.05 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
890.00 เฉพาะเจาะจง
13,500.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและงานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ
ขออนุมัติจัดซื้อ พวงมาลัยและน้ําอบ จํานวน 3 รายการ
ขออนุมัติจัดจางทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 3 อัน
ขออนุมัติจัดจาง จัดและตกแตงสถานที่ โครงการงานสืบสานประเพณี
รดน้ําขอพรวันสงกรานต จํานวน 1 งาน
1842 ขออนุมัติจัดจางทํานามบัตร 2 หนา จํานวน 4,000 ใบ
1843 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุของโครงการเยี่ยมบานนิสิตพิการ จํานวน 3 รายการ
1844 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวนว 3 รายการ

4,936.45
1,090.00
4,840.00

4,936.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
1,090.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ
4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206064020154
PR0206064030131
PR0206064030132

18/02/2021
12/03/2021
12/03/2021

-

-

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030190

19/03/2021

-

-

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
รานดอกไมหยก
บานคอมพิวเตอร
มอธ ฟลาเวอร

PR0206064030264
PR0206064030256
PR0206064030263
PR0206064030258

30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021

-

-

19,000.00
240.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206064030266
PR0206064030030

30/03/2021
03/03/2021

-

-

8,270.00

8,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030031

03/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ
8,531.39
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ
412.00
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ
1,987.28
ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 3 รายการ
20,860.00
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ 2 รายการ
31,000.00
ขออนุมัติจัดจางทําสติ๊กเกอรและปายไวนิล จํานวน 4 รายการ
9,120.00
ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องพิมพ HP LaserJet M402n จํานวน 1 เครื่อง
2,850.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,531.39 เฉพาะเจาะจง
412.00 เฉพาะเจาะจง
1,987.28 เฉพาะเจาะจง
20,860.00 เฉพาะเจาะจง
31,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,120.00 เฉพาะเจาะจง
2,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
นายจักรกริส วัฒนศิริ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030083
09/03/2021
PR0206064030084
09/03/2021
PR0206064030082
09/03/2021
PR0206064030085
09/03/2021
PR0206064030087
09/03/2021
PR0206064030124
11/03/2021
PR0206064030182
19/03/2021

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

PR0206064030255

26/03/2021

-

-

PR0206064030268

30/03/2021

-

-

PR0206064020178

01/03/2021

-

-

1852 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมหองน้ําชาย-หญิง ชั้น 1 อาคารศูนยกิจกรรม
นิสิต
1853 ขออนุมัติจัดซื้อกุญแจ พลาสติกเคลือบบัตร และหัวเทียน จํานวน 3
รายการ
1854 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่โทรศัพทไรสาย หมายเลขครุภัณฑ
5201005010071 เนื่องจากของเดิมเสื่อมคุณภาพ
1855 คาจางเหมาบริการรถยนต เพื่อรับ-สง กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เดินทางมาประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ม.บูรพา ครั้งที่
3/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564

32,500.00

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐชัย พิลาแดง

PR0206064030026

03/03/2021

-

-

1856 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ BUU AUN-QA
Asessor ปการศึกษา 2563 รุน 2 ระหวางวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.
2564

1,928.00

1,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064030145

15/03/2021

-

-

1857 ขออนุมัติจัดซื้อชุดโคมไฟ เพื่อนํามาใชในการจัดประชุมตางๆ เนื่องจาก
สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตองเปลี่ยน
รูปแบบการประชุมเปนแบบออนไลน

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064030155

16/03/2021

-

-

1858 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบใหวิทยากร โครงการ Share &
Talk หัวขอ ''Buu GE 64'' ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
1859 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก จํานวน 5 กระเชา

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ

PR0206064030185

19/03/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา

PR0206064030049

04/03/2021

-

-

1860 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสารพรอมเย็บเลมและเขาปก
เอกสารรายงานประจําป

7,650.00

7,650.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064030227

23/03/2021

-

-

990.00
450.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข
990.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
450.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวนเทคนิค
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1861 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรม เพื่อใชสําหรับพิมพบัตรประจําตัวให
เจาหนาที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากโปรแกรมชุดเดิมไมสามารถใชงานกับ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรปจจุบันได
1862 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อซองกันกระแทกไมจาหนาซอง
1863 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,095.00

1,720.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การด โซลูชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030209
22/03/2021 -

1,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นทีแพ็ค จํากัด

PR0206064030037

04/03/2021

-

-

10,216.96

10,216.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064030077

09/03/2021

-

-

1864 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกเครื่องพิมพ

3,660.02

3,660.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064030080

09/03/2021

-

-

1865 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเกาอี,้ โตะ ประชุม

37,200.00

37,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR0206064030169

17/03/2021

-

-

1866 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องนับธนบัตร

24,900.00

24,900.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย

PR0206064030161

17/03/2021

-

-

PR0206064030230

24/03/2021

-

-

1867 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพิมพ

4,850.00

1868 จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

9,790.00

9,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส อินเตอร
เซอรวิส จํากัด

PR0208064120054

01/03/2564

-

-

1869 จัดซื้อเทอรโมมิเตอรอินฟาเรด พรอมเครื่องจายแอลกอฮอลและขาตั้ง
จํานวน 2 เครื่อง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก (ประเทศไทย)

PR0208064020015

03/03/2564

-

-

1870 จัดซื้อเครื่องยิงโฟม จํานวน 1 เครื่อง

10,593.00

10,593.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รูบี้ชอป

PR0208064020026

03/03/2564

-

-

1871 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับซอมแซมรอยราวน้ํารั่วซึมบริเวณสระวายน้ํา
จํานวน 4 รายการ

23,580.00

23,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064020022

03/03/2564

-

-

PR0208064020019

03/03/2564

-

-

1872 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการเกษตรเพื่อรดน้ําตนไมและงานซอมบํารุง
ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 รายการ

8,540.00

4,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

8,540.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1873 จัดซื้อโซดาแอช - ขาว

1874 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตร
1875 จัดซื้อตรายางวันที่ จํานวน 1 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,461.00

4,000.00

150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และอุปกรณ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064030011
04/03/2564 -

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม

PR0208064020024

04/03/2564

-

-

PR0208064030025

12/03/2564

-

-

150.00 เฉพาะเจาะจง รานโฆษิตวิทยา

1876 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 12,875 แผน

4,506.25

4,506.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064030023

12/03/2564

-

-

1877 ซอมแซมหองปฏิบัติงานผูอํานวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1
อาคาร 100 ป

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ

PR0208064020028

17/03/2564

-

-

1878 จางเหมากั้นหองกระจกโถงหองชั้น 6 หนาหองทํางานรองอธิการบดี
ฝายวิทยาเขตจันทบุรี

25,466.00

25,466.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาภัทธอลูมิเนียม

PR0208064020002

17/03/2564

-

-

1879 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต บรรลือศักดิ์

PR0209064030006

01/03/2021

-

-

1880 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209064030008

01/03/2021

-

-

1881 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209064030011

01/03/2021

-

-

1882 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเดช ศรีจันทร

PR0209064030007

01/03/2021

-

-
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1883 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030009
01/03/2021 -

1884 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209064030002

01/03/2021

-

-

1885 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาริฉัตร โทะคําเครือ

PR0209064030004

01/03/2021

-

-

1886 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร สังขทอง

PR0209064030001

01/03/2021

-

-

1887 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209064030003

01/03/2021

-

-

1888 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร แยมกลัด

PR0209064030005

01/03/2021

-

-

1889 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

PR0209064030010

01/03/2021

-

-

1890 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไวนุสิทธิ์

PR0209064030077

02/03/2021

-

-

1891 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองนอก

PR0209064030079

02/03/2021

-

-

1892 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209064030057

02/03/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์
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1893 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030055
02/03/2021 -

1894 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209064030053

02/03/2021

-

-

1895 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209064030054

02/03/2021

-

-

1896 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209064030056

02/03/2021

-

-

1897 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209064030012

02/03/2021

-

-

1898 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ศรีสุนทร

PR0209064030013

02/03/2021

-

-

1899 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

PR0209064030070

02/03/2021

-

-

1900 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209064030071

02/03/2021

-

-

1901 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ออนเป

PR0209064030068

02/03/2021

-

-

1902 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ประสบพลอย

PR0209064030072

02/03/2021

-

-
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1903 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030069
02/03/2021 -

1904 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรทิพย สําราญ

PR0209064030021

02/03/2021

-

-

1905 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

PR0209064030022

02/03/2021

-

-

1906 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209064030024

02/03/2021

-

-

1907 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร บุญธรรม

PR0209064030025

02/03/2021

-

-

1908 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรญาติ

PR0209064030026

02/03/2021

-

-

1909 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209064030018

02/03/2021

-

-

1910 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุทุมพร กองพล

PR0209064030020

02/03/2021

-

-

1911 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209064030017

02/03/2021

-

-

1912 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209064030019

02/03/2021

-

-
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1913 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศภัทร จรรยา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030016
02/03/2021 -

1914 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติยา วิชาทน

PR0209064030052

02/03/2021

-

-

1915 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยนันท เธียรสุวรรณธาดา

PR0209064030046

02/03/2021

-

-

1916 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209064030043

02/03/2021

-

-

1917 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เจนการ

PR0209064030045

02/03/2021

-

-

1918 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ สีตาลแก

PR0209064030044

02/03/2021

-

-

1919 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร พยัฆจันทร

PR0209064030050

02/03/2021

-

-

1920 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

PR0209064030047

02/03/2021

-

-

1921 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

PR0209064030051

02/03/2021

-

-

1922 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตยศ ปรีเอี่ยม

PR0209064030048

02/03/2021

-

-
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1923 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030049
02/03/2021 -

1924 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สุริโย

PR0209064030058

02/03/2021

-

-

1925 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรุจา ชํานาญสูงเนิน

PR0209064030060

02/03/2021

-

-

1926 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ นวลแกว

PR0209064030067

02/03/2021

-

-

1927 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

PR0209064030062

02/03/2021

-

-

1928 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร บัวหอม

PR0209064030063

02/03/2021

-

-

1929 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา ลอมเวียง

PR0209064030065

02/03/2021

-

-

1930 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209064030059

02/03/2021

-

-

1931 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209064030066

02/03/2021

-

-

1932 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โตขํา

PR0209064030064

02/03/2021

-

-
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1933 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารักษ หลวงกา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030061
02/03/2021 -

1934 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209064030014

02/03/2021

-

-

1935 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยวัทน กุลวงศ

PR0209064030015

02/03/2021

-

-

1936 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209064030078

02/03/2021

-

-

1937 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209064030091

02/03/2021

-

-

1938 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209064030080

02/03/2021

-

-

1939 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209064030082

02/03/2021

-

-

1940 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209064030084

02/03/2021

-

-

1941 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209064030086

02/03/2021

-

-

1942 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณรักษ สงเสริฐ

PR0209064030089

02/03/2021

-

-
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1943 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030074
02/03/2021 -

1944 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209064030076

02/03/2021

-

-

1945 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 ตลาด
นายณพธีรเอก สีดา
อิเล็กทรอนิกส
(e-market)

PR0209064030028

02/03/2021

-

-

1946 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา สิงหโต

PR0209064030036

02/03/2021

-

-

1947 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209064030032

02/03/2021

-

-

1948 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา สีดาจิตร

PR0209064030033

02/03/2021

-

-

1949 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา

PR0209064030027

02/03/2021

-

-

1950 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209064030030

02/03/2021

-

-

1951 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209064030034

02/03/2021

-

-

1952 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุมา

PR0209064030031

02/03/2021

-

-
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1953 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองสุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030029
02/03/2021 -

1954 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราชบัวนอย

PR0209064030035

02/03/2021

-

-

1955 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209064030090

02/03/2021

-

-

1956 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209064030093

02/03/2021

-

-

1957 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209064030094

02/03/2021

-

-

1958 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209064030088

02/03/2021

-

-

1959 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

PR0209064030087

02/03/2021

-

-

1960 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พงษพรรณชื่น

PR0209064030092

02/03/2021

-

-

1961 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

PR0209064030096

02/03/2021

-

-

1962 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209064030095

02/03/2021

-

-
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1963 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030083
02/03/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภี

PR0209064030085

02/03/2021

-

-

1964 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

1965 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209064030037

02/03/2021

-

-

1966 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง แพงอานนท

PR0209064030040

02/03/2021

-

-

1967 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

PR0209064030039

02/03/2021

-

-

1968 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วงศาโรจน

PR0209064030042

02/03/2021

-

-

1969 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล คงเจริญ

PR0209064030041

02/03/2021

-

-

1970 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพยวรรณ บุญแกว

PR0209064030075

02/03/2021

-

-

1971 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราวรรณ ศรีทอง

PR0209064030073

02/03/2021

-

-

1972 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาต แหวนประเสริฐ

PR0209064030081

02/03/2021

-

-
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1973 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030100
03/03/2021 -

1974 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209064030102

03/03/2021

-

-

1975 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209064030098

03/03/2021

-

-

1976 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209064030103

03/03/2021

-

-

1977 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209064030101

03/03/2021

-

-

1978 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตติญา เกษรรัตน

PR0209064030114

03/03/2021

-

-

1979 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

PR0209064030113

03/03/2021

-

-

1980 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บัวฮมบุรา

PR0209064030115

03/03/2021

-

-

1981 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209064030116

03/03/2021

-

-

1982 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209064030117

03/03/2021

-

-
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1983 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030121
03/03/2021 -

1984 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เบญญาพร นวลแกว

PR0209064030118

03/03/2021

-

-

1985 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรินทร พุกแกว

PR0209064030119

03/03/2021

-

-

1986 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ฉัตรพัฒนวงศ

PR0209064030120

03/03/2021

-

-

1987 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ มานนท

PR0209064030122

03/03/2021

-

-

1988 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209064030104

03/03/2021

-

-

1989 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

PR0209064030105

03/03/2021

-

-

1990 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

PR0209064030106

03/03/2021

-

-

1991 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209064030108

03/03/2021

-

-

1992 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209064030110

03/03/2021

-

-
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1993 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030107
03/03/2021 -

1994 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิชา มหาโคตร

PR0209064030111

03/03/2021

-

-

1995 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ สุริยศ

PR0209064030099

03/03/2021

-

-

1996 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธิ์ พูลหนองกุง

PR0209064030109

03/03/2021

-

-

1997 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหัสวรรษ พวงบุตร

PR0209064030112

03/03/2021

-

-

1998 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1999 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร
2000 ขออนุมัตจิ างและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถตู หมายเลข
ทะเบียน นข 1833 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 5103001010013

15,000.00
14,955.56
1,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
14,955.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด
1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์ บริการ

PR0209064030097
PR0209064030132
PR0209064030131

03/03/2021
05/03/2021
05/03/2021

-

-

2001 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาหมึกปริ้นเตอรรุน SPC250DN 4 สี
(BK,C,M,Y)
2002 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน
2003 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

PR0209064030135

22/03/2021

-

-

PR0209064030136

25/03/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209064030141

31/03/2021

-

-

2004 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร แยมกลัด

PR0209064030144

31/03/2021

-

-

829.00

829.00 เฉพาะเจาะจง รานคาใน ตลาดสดวัฒนานคร
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2005 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร สังขทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064030140
31/03/2021 -

2006 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาริฉัตร โทะคําเครือ

PR0209064030142

31/03/2021

-

-

2007 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมระบบเครื่องแอรรถหมายเลข
ทะเบียน นข 1833 สก หมายเลขครุภัณฑ 5103001010013

6,270.00

6,270.00 เฉพาะเจาะจง รานเคที ออโตเซอรวิส

PR0209064030139

31/03/2021

-

-

2008 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209064030143

31/03/2021

-

-

2009 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด

5,190.00

5,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064030001

02/03/2564

-

-

PO0218064030001

04/03/2564

-

-

2010 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

27,606.00

27,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด

2011 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 ชนิด

8,160.00

8,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064030006

03/03/2564

-

-

2012 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 ชนิด

4,786.00

4,786.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064030037

09/03/2564

-

-

2013 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด

3,840.00

3,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064030058

11/03/2564

-

-

2014 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด

57,200.00

PR0218064030062

15/03/2564

-

-

2015 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

770.00

PR0218064030072

22/03/2564

-

-

57,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

2016 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 ชนิด

1,215.68

1,215.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0218064030080

24/03/2564

-

-

2017 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064030081

24/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2018 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00

2019 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อใชประโยชนในดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ของบุคลากรงานอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออก

20,984.00

2020 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งมุงลวด และจางทํากุญแจสายยู เพื่อใชปองกัน
แมลงและสัตวมีพิษเขามาในหองเก็บของ บริเวณตลาดแสงจันทรเกา
2021 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งไฟสองสวาง เพื่อใหสองสวางบริเวณหนา
หนวยงาน กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
2022 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อใชในการพิมพเอกสารงานทรัพยสินทาง
ปญญาของโครงการนํารองอุทยานวิทยาศาสตร
2023 ขออนุมัติจัดจางทําชั้นวางของเหล็ก และพาเลทพลาสติก เพื่อใชในการ
เก็บเอกสารงานวิจัย ขอเสนอโครงการวิจัย สัญญาวิจัยตางๆ ตาม
โครงการนํารองภายใตอุทยานวิทยาศาสตร

1,800.00

2024 ขออนุมัติจัดซื้อตูไมเอนกประสงค เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารสําคัญ
ทางการเงิน และงานทรัพยสินทางปญญา ภายใตการดําเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
20,984.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย เหมือนใจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0218064030083
29/03/2564 PR0206064020153

01/03/2021

-

-

PR0206064030001

01/03/2021

-

-

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064020151

01/03/2021

-

-

14,900.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064020157

01/03/2021

-

-

30,800.00

30,800.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น

PR0206064030025

03/03/2021

-

-

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR0206064030028

03/03/2021

-

-

4,900.00 เฉพาะเจาะจง จากบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) PR0206064030052

05/03/2021

-

-

PR0206064030173

18/03/2021

-

-

PR0206064020159

24/03/2021

-

-

PR0300064030003

01/03/2564

-

-

2025 ขออนุมัติจัดซื้อรถเข็นตะแกรงรอบ เพื่อใชในการขนยายเอกสารหรือ
อุปกรณเพื่อใชในการจัดอบรม จัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการนํารอง
ภายใตอุทยานวิทยาศาสตร

4,900.00

2026 ขออนุมัติจัดจางทํารูปเลมรายงานขั้นตน เพื่อเขาเลมรายานขั้นตนของ
โครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม
ระหวางกิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564

360.00

2027 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร เพื่อใชในการจัดเก็บไฟลเอกสารงาน
ทรัพยสินทางปญญาของโครงการนํารองอุทยานวิทยาศาสตร
2028 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
15,000 บาท

360.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส
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ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2029 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
15,000 บาท

ราคาจาง

2030 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
บาท

2031 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
9,000 บาท

ราคาจาง

2032 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
9,000 บาท

2033 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

2034 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064030022
01/03/2564 -

01/03/2564

-

-

PR0300064030018

01/03/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300064030021

01/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030019

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030017

01/03/2564

-

-

2035 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
บาท

ราคาจาง 9,000 PR0300064030020

01/03/2564

-

-

2036 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
บาท

ราคาจาง 5,000 PR0300064030013

01/03/2564

-

-

2037 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
บาท

ราคาจาง 5,000 PR0300064030014

01/03/2564

-

-

2038 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

01/03/2564

-

-
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ราคาจาง 15,000 PR0300064030010

ราคาจาง

PR0300064030016

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2039 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
15,000 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064030007
01/03/2564 -

2040 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030015

01/03/2564

-

-

2041 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030009

01/03/2564

-

-

2042 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030008

01/03/2564

-

-

2043 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030006

01/03/2564

-

-

2044 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรังานสํานักงาน

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป ราคาซื้อ
70,000 บาท

PO0300064030001

01/03/2564

-

-

2045 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030011

01/03/2564

-

-

2046 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030005

01/03/2564

-

-

2047 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030004

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
5,000 บาท

PR0300064030012

01/03/2564

-

-

2048 อนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
(1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)
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ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2049 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดสติกเกอร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,200.00

2050 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบใหคณบดีคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม ณ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร วันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2564

360.00

2051 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารสี และจัดทํารูปแบบเขาเลม สันกาว ปก
เคลือบ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

7,500.00

2052 ขออนุมัติจัดจางทําปายพลาสติก คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

2053 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 10 เลม

2054 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
6,200 บาท

ราคาซื้อ 360 PR0300064030057

05/03/2564

-

-

7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
7,500 บาท

ราคาจาง

PR0300064030092

10/03/2564

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล กังวาลโชคชัย
250 บาท

ราคาจาง

PR0300064030093

11/03/2564

-

-

802.00

802.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
บาท

ราคาจาง 802 PR0300064030104

17/03/2564

-

-

PO0300064030002

22/03/2564

-

-

83,460.00

360.00 เฉพาะเจาะจง รานสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064030056
05/03/2564 -

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด
ราคาซื้อ 83,460 บาท

2055 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030158

26/03/2564

-

-

2056 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030159

26/03/2564

-

-

2057 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030161

26/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2058 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

2059 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
บาท

2060 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
5,000 บาท

2061 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

5,000.00

2062 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064030162
26/03/2564 -

26/03/2564

-

-

PR0300064030156

26/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
บาท

ราคาจาง 5,000 PR0300064030155

26/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
บาท

ราคาจาง 5,000 PR0300064030157

26/03/2564

-

-

2063 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030153

26/03/2564

-

-

2064 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ.
2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030154

26/03/2564

-

-

หน ้า 182

ราคาจาง 9,000 PR0300064030160

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2065 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
15,000 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064030143
26/03/2564 -

2066 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030146

26/03/2564

-

-

2067 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030142

26/03/2564

-

-

2068 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030149

26/03/2564

-

-

2069 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030141

26/03/2564

-

-

2070 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030140

26/03/2564

-

-

2071 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030138

26/03/2564

-

-

2072 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030137

26/03/2564

-

-

2073 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
บาท

ราคาจาง 15,000 PR0300064030145

26/03/2564

-

-

2074 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
15,000 บาท

26/03/2564

-

-
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ราคาจาง

PR0300064030150

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2075 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานบุคคล
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
เดือนเมษายน
8,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
8,500 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064030163
26/03/2564 -

2076 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานประชาสัมพันธ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แกวแหวน
8,500 บาท

ราคาจาง

PR0300064030164

26/03/2564

-

-

2077 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานวิจัย บริการวิชาการ
และงานสารบรรณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ
8,000 บาท

ราคาเสนอ

PR0300064030165

26/03/2564

-

-

2078 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานคอมพิวเตอรเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ
8,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030166

26/03/2564

-

-

2079 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนเมษายน 2564

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
4,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064030167

26/03/2564

-

-

2080 ขออนุมัติจัดจางเหมารถบัสปรับอากาศ จํานวน 1 คัน โครงการ 4+1
การเสริมสรางคุณสมบัติที่จําเปนนอกเหนือจากความรูทางวิชาการ วันที่
3-4 เ.ย. 64
2081 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
2082 ขออนุมัติจางทําตรายาง
2083 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
2084 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา
2085 ขออนุมัติซื้อ Software Antivirus
2086 ขออนุมัติซื้อกระเปาเอกสาร

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพยเจริญ แทรเวล จํากัด
ราคาจาง 18,000 บาท

PO0300064030003

30/03/2564

-

-

2,266.89

2,266.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,266.89

PR0400064030005

02/03/2564

-

-

PR0400064030004

02/03/2564

-

-

10,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม
10,700.00
2,390.85 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,390.85

PR0400064030007

02/03/2564

-

-

PR0400064030006

02/03/2564

-

-

11,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาโซ เทค จํากัด 11,790.00

PR0400064030003

02/03/2564

-

-

PR0400064030012

03/03/2564

-

-

642.00
10,700.00
2,390.85
11,790.00
5,392.80

642.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 642.00

5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีอุดม อิมเมจ จํากัด 5,392.80
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2087 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,900.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวศิริพร ศรีมณี 5,900.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064030024
04/03/2564 -

2088 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,501.00

PR0400064030026

05/03/2564

-

-

2089 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมสรุปโครงการฯ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064030028

05/03/2564

-

-

PR0400064030027

05/03/2564

-

-

2090 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

666.40

666.40 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 666.40

2091 ขออนุมัติซื้อวัสดุที่ใชในโครงการฯ

1,520.00

1,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,520.00

PR0400064030049

08/03/2564

-

-

2092 จางจัดทําคูมือเอกสารประกอบการฝกอบรมฯ

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,350.00

PR0400064030046

08/03/2564

-

-

PR0400064030057

09/03/2564

-

-

2093 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
2094 ขออนุมัติซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผาเด็ก
2095 ขออนุมัติซื้อกลอนตัวล็อกประตู

230.01

230.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 230.01

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 933.00

PR0400064030059

10/03/2564

-

-

645.00

PR0400064030058

10/03/2564

-

-

PR0400064030061

10/03/2564

-

-

2096 ขออนุมัติจางเหมาทําอุปกรณประกอบการฝกการสื่อสาร

1,106.00

645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
645.00
1,106.00 เฉพาะเจาะจง ราน Peaceful Death 1,106.00

2097 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวศิริพร ศรีมณี 5,900.00

PR0400064030062

10/03/2564

-

-

2098 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,871.00

PR0400064030065

11/03/2564

-

-

2099 ขออนุมัติซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 8,960.00

PR0400064030063

11/03/2564

-

-

2100 ขออนุมัติจางทําตรายาง

160.50

160.50 เฉพาะเจาะจง รานศรีศิลปการพิมพ 160.50

PR0400064030066

12/03/2564

-

-

2101 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064030072

12/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2102 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00

2103 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

63,000.00

2104 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064030071
12/03/2564 -

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 63,000.00

PR0400064030067

12/03/2564

-

-

200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 200.00

PR0400064030068

12/03/2564

-

-

2105 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400064030073

12/03/2564

-

-

2106 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00

PR0400064030070

12/03/2564

-

-

2107 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

PR0400064030075

15/03/2564

-

-

2108 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

255.00

255.00 เฉพาะเจาะจง รานบัณฑิตเอกสาร 255.00

PR0400064030082

15/03/2564

-

-

2109 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

345.00

345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 345.00

PR0400064030081

15/03/2564

-

-

PR0400064030080

15/03/2564

-

-

2110 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

2111 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064030077

15/03/2564

-

-

2112 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

510.00

510.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 510.00

PR0400064030084

15/03/2564

-

-

2113 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064030076

15/03/2564

-

-

2114 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064030074

15/03/2564

-

-

2115 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00

PR0400064030085

15/03/2564

-

-

2116 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00

PR0400064030083

15/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2117 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน
2118 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
2119 ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย และเวชภัณฑยา
2120 ขออนุมัติจางเหมาทําประกาศนียบัตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
150.00
850.00
4,995.00
540.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

150.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 150.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064030079
15/03/2564 -

850.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 850.00

PR0400064030078

15/03/2564

-

-

PR0400064030094

16/03/2564

-

-

PR0400064030092

16/03/2564

-

-

4,995.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 4,995.00
540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 540.00

2121 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงานและ
ซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตาม
อายุการใชงานของรถยนต

20,982.70

20,982.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
20,982.70

PR0400064030100

16/03/2564

-

-

2122 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงานและ
ซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตาม
อายุการใชงานของรถยนต

16,627.80

16,627.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
16,627.80

PR0400064030093

16/03/2564

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
5,885.00

PR0400064030099

16/03/2564

-

-

PR0400064030108

17/03/2564

-

-

PR0400064030107

17/03/2564

-

-

PR0400064030109

17/03/2564

-

-

PR0400064030116

18/03/2564

-

-

PR0400064030111

18/03/2564

-

-

PR0400064030110

18/03/2564

-

-

2123 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คและลางทําความสะอาดระบบ
เครื่องปรับอากาศของรถยนต และซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ
และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุการใชงาน
2124 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม
2125 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน
2126 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

980.00
1,000.00
665.00

2127 ขออนุมัติซื้อวัสดุที่ใชในโครงการฯ

1,240.00

2128 ขออนุมัติซื้อวัสดุที่ใชในโครงการฯ

672.00

2129 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

5,900.00

980.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 980.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00
665.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 665.00
1,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,240.00
672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 672.00
5,900.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวศิริพร ศรีมณี 5,900.00
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2130 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00

2131 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

90.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00
90.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 90.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064030118
19/03/2564 PR0400064030126

19/03/2564

-

-

2132 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา

6,277.95

6,277.95 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 6,277.95

PR0400064030147

23/03/2564

-

-

2133 ขออนุมัติซื้อปมน้ําพุ

3,880.00

3,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรปา ฮารดแวร กรุป จํากัด 3,880.00

PR0400064030139

23/03/2564

-

-

2134 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 3,500.00

PR0400064030138

23/03/2564

-

-

2135 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 3,500.00

PR0400064030149

24/03/2564

-

-

2136 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค 22,000.00

PR0400064030150

24/03/2564

-

-

2137 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

45,240.00

45,240.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญศิลป 45,240.00

PR0400064030160

25/03/2564

-

-

2138 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 200.00

PR0400064030162

26/03/2564

-

-

5,180.00

5,180.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวศิริพร ศรีมณี 5,180.00

PR0400064030161

26/03/2564

-

-

2140 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064030163

26/03/2564

-

-

2141 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล อุดมเวช 400.00

PR0400064030178

29/03/2564

-

-

PR0400064030175

29/03/2564

-

-

PR0400064030174

29/03/2564

-

-

PR0400064030173

29/03/2564

-

-

2139 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

2142 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

1,100.00

2143 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

1,100.00

2144 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

960.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขาโรบินสัน ชลบุรี
1,100.00
1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,100.00
960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2145 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
500.00

2146 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
2147 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
2148 ขอซื้อทรายหยาบ หิน ปูนนกแดง และดินลูกรัง
2149 ขอซื้อไมจิ้มฟน
2150 ขอจางทําตรายาง
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168

ขอซื้อสีน้ํามัน แปรงทาสี ทินเนอร
ขอซื้อกลองเก็บเครื่องมือแลกุญแจรหัสคลอง (สังคม)
จางจัดทําเลมเอกสารแผนยุทธศาสตร ป 2564 - 2567
ขอซื้อขวดสเปยเจลแอลกอฮอล
ขอซื้อสีทาบอปลา และสีน้ําเงากึ่งดาน
ขอซื้อสารกรองน้ํา สําหรับเครื่องกรองน้ําแบบ 2 ทอ
ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว ทรายหยาบ ปูนนกแดง และน้ํายากันซึม
ตอตรง งอ และตอเกลียวนอก
ลดกลมเหล็ก 2 x 1.5 นิ้ว
สายลม
งานซอมมอเตอรปมน้ํา
ขอซื้อขวดพลาสติกเล็กและขวดพลาสติกใหญ
ขอซื้ออะไหลรถจักรยานยนต
ขอซื้อไมบรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว
ขอซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร รุน IR7095
ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร (ประวัติศาสตร)
ขอซื้อของที่ระลึกสําหรับคณะกรรมการ
ขอซื้อหญามาเลเซีย

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 500.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064030179
29/03/2564 -

475.00

475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 475.00

PR0400064030176

29/03/2564

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064030190

31/03/2564

-

-

PR0500064020087

01/03/2564

-

-

PR0500064020084
PR0500064020085

01/03/2564
01/03/2564

-

-

PR0500064020080
PR0500064020088
PR0500064020078
PR0500064020082
PR0500064020086
PO0500064030005
PR0500064020081
PR0500064020081
PR0500064020081
PR0500064020081
PO0500064030004
PR0500064020083
PR0500064030036
PR0500064030035
PO0500064030006
PR0500064030054
PR0500064030069
PR0500064030079

01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
10/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
10/03/2564
01/03/2564
05/03/2564
05/03/2564
11/03/2564
11/03/2564
17/03/2564
18/03/2564

-

-

9,800.00
300.00
580.00
1,570.00
3,327.70
8,880.00
500.00
2,120.00
14,672.00
1,475.00
180.00
96.30
300.00
12,840.00
2,100.00
3,200.00
230.00
74,900.00
7,050.00
4,000.00
2,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย วรรณพิรุณ
300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันใหม งามวงษวาน
580.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
1,570.00 เฉพาะเจาะจง
3,327.70 เฉพาะเจาะจง
8,880.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
2,120.00 เฉพาะเจาะจง
14,672.00 เฉพาะเจาะจง
1,475.00 เฉพาะเจาะจง
180.00 เฉพาะเจาะจง
96.30 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง
12,840.00 เฉพาะเจาะจง
2,100.00 เฉพาะเจาะจง
3,200.00 เฉพาะเจาะจง
230.00 เฉพาะเจาะจง
74,900.00 เฉพาะเจาะจง
7,050.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

รานเอส. เค. ฮารดแวร
หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย
น.ส.จิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
ราน Strawberry Club สาขาโลตัสชลบุรี
รานเอส. เค. ฮารดแวร
ธนาชัย วอเตอร
รานไพรเวชคาวัสดุ
รานเฮงยงไถ
รานฮอชุนหลีแมชินเนอรี่
รานไถเส็ง
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
นางสาวธนัญชญานติ์ สถิรศาสตร
นางจินตนา เปลงปลั่ง (บุคคลภายนอก)
หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย
บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด
วินเพาเวอร ซัพพลาย
นายนพชาติ ภาสิริภักดี
รานศักดาการเดน

หน ้า 189

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2169 ขอซื้อสีน้ํากึ่งเงา น้ํายารองพื้นปูนเกา และลูกกลิ้ง 10 นิ้ว พรอมถาด
รองสี
2170 ขอซื้อของรางวัล (กระเปาเครื่องเขียน)
2171 ทอ PVC 2 นิ้ว (13.5) จํานวน 7 เสน
2172 น้ํายาประสานทอน้ําไทย ขนาด 500 กรัม มีแปรง จํานวน 1 กระปอง
2173 ขอซื้อดินผสมพรอมปลูก
2174 ขอซื้อปูนนกแดง
2175 ขอซื้อไสปากกา LR 10 - C
2176 ขอซื้อหัวฉีดน้ําสปริงเกอร หมุนรอบตัว และสปริงเกอร หมุนรอบตัว (ยิง
ไกล)
2177 ขอจางซักผาปูโตะ
2178 ไมดอก จํานวน 30 กระถาง และตนเว็ป 12 นิ้ว จํานวน 4 กระถาง
2179 ตนเว็ป 16 นิ้ว จํานวน 6 กระถาง
2180 ขอซื้อของรางวัล (กระเปาเครื่องเขียน)
2181 ขอซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 2 ชั้น ยาว 300 เมตร
2182 ขอจางจัดดอกไม และพวงมาลัย
2183 ขออนุมัติคาบริการตรวจเช็ดเครื่องวัดวิเคราะหกาซ รุน KWD-5
หมายเลขครุภัณฑ 600812211000005 จํานวน 1 งาน (รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
44,025.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

44,025.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0500064030007 22/03/2564 -

225.00
2,030.00
250.00
3,000.00
250.00
440.00
2,466.35

225.00 เฉพาะเจาะจง
2,030.00 เฉพาะเจาะจง
250.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
250.00 เฉพาะเจาะจง
440.00 เฉพาะเจาะจง
2,466.35 เฉพาะเจาะจง

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
รานไพรเวชคาวัสดุ
รานไถเส็ง
รานศักดิ์นทีธร วินตาฟารม
รานไพรเวชคาวัสดุ
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด

PR0500064030074
PR0500064030077
PR0500064030077
PR0500064030078
PR0500064030076
PR0500064030075
PR0500064030084

18/03/2564
18/03/2564
18/03/2564
18/03/2564
18/03/2564
18/03/2564
18/03/2564

-

-

560.00
1,080.00
780.00
225.00
61,525.00
4,640.00
9,951.00

560.00 เฉพาะเจาะจง
1,080.00 เฉพาะเจาะจง
780.00 เฉพาะเจาะจง
225.00 เฉพาะเจาะจง
61,525.00 เฉพาะเจาะจง
4,640.00 เฉพาะเจาะจง
9,951.00 เฉพาะเจาะจง

นางวันใหม งามวงษวาน
รานลุงสมาน ไมดอก
รานไมเมือง
รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย จํากัด
ราน Kalaya Florist
บริษัท สยาม-อินเตอร ไซเอนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

PR0500064030081
PR0500064030077
PR0500064030077
PR0500064030086
PO0500064030008
PR0500064030118
PR0700064030003

18/03/2564
18/03/2564
18/03/2564
19/03/2564
31/03/2564
31/03/2564
01/03/2564

-

-

2184 ขออนุมัติจัดจางงานติดตั้งตูคอนโทรเบรกเกอรและยายลิฟทยกรถยนต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 งาน
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด

PO0700064030001

01/03/2564

-

-

2185 ขออนุมันจัดจาง ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki ขนาด
18,000 BTU หองพักอาจารย ชั้น 3(อ.ไพลิน) เช็คหารอยรั่วดวยไนโต
เจน ไลระบบดวยน้ํายา F11 พรอมแว็คคั่มเติมน้ํายา R410a เต็มระบบ

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064030002

01/03/2564

-

-

2186 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2187 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PO0700064030003

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PO0700064030002

01/03/2564

-

-

หน ้า 190

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2188 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2189 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2190 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2191 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2192 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2193 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2194 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2195 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2196 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2197 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2198 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2199 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2200 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2201 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2202 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030015 01/03/2564 PO0700064030011

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PO0700064030027

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PO0700064030023

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PO0700064030019

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

PO0700064030028

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิริยกร ศิริกุล

PO0700064030018

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน วรรัตน

PO0700064030025

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ไรทอง

PR0700064030019

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนภัส ลือชา

PR0700064030021

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบา บุญประคม

PR0700064030020

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวัน สุนทรสถิตยวงศ

PR0700064030023

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชัยบัวแดง

PR0700064030016

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา โรจนวัฒนบูลย

PR0700064030017

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700064030010

01/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2203 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2204 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2205 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2206 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2207 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2208 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2209 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2210 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2211 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2212 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2213 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2214 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2215 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2216 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2217 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064030012
01/03/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700064030022

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700064030018

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064030007

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PO0700064030005

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PO0700064030009

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PO0700064030010

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PO0700064030006

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติรุจ สุพรหม

PO0700064030007

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PO0700064030008

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PO0700064030021

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนาฎ วรรัตนชัยกุล

PO0700064030016

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PO0700064030017

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบัญฑิตา ทั้งสุข

PO0700064030020

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยพร เมี้ยนศิริ

PO0700064030022

01/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2218 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2219 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2220 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2221 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2222 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2223 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2224 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic PLC จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
2225 คาเชาชุดฝกอบรม Workshop PLC จํานวน 1 หลักสูตร (รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา)
2226 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 3,941 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
2227 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic HMI จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
2228 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Advance PLC จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา
2229 คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 20 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030026 01/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ บัวกลา

PO0700064030024

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PO0700064030012

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวุฒิ แยมผกา

PO0700064030029

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PO0700064030013

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ทองหลอ

PO0700064030014

01/03/2564

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
1,773.45 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PO0700064030033

03/03/2564

-

-

PO0700064030032

03/03/2564

-

-

PR0700064030071

03/03/2564

-

-

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
5,976.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PO0700064030034

03/03/2564

-

-

PO0700064030031

03/03/2564

-

-

PO0700064030030

03/03/2564

-

-

PR0700064030070

03/03/2564

-

-

PR0700064030075

04/03/2564

-

-

13,375.00
1,773.45
26,750.00
40,125.00
19,260.00

2230 ขออนุมัติจัดจางทําสติ๊กเกอรรณรงคประหยัดน้ํา,ประหยัดไฟ,ปด
เครื่องปรับอากาศ,การใชลิฟท คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

5,976.00

2231 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,002.85

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,002.85 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2232 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแผนสแตนเลส 304 และอื่นๆทั้งหมด จํานวน 5
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ
การซื้อแนบ
2233 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
2234 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ
2235 ขออนุมัติคาถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา)
2236 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 5,014 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
2237 ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสาร A4 จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
2238 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกลองพลาสติก , แบตเตอรี,่ แปรงปดขนออน
และอื่นๆ 47 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
2239 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสาร1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
39,590.00

18,200.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

39,590.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สติล แครบ ทรีทเมนท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030035 04/03/2564 -

18,200.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี

PO0700064030038

09/03/2564

-

-

4,692.60

4,692.60 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064030091

10/03/2564

-

-

1,782.45

1,782.45 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064030110

12/03/2564

-

-

2,256.30

2,256.30 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064030111

12/03/2564

-

-

1,773.90

1,773.90 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064030115

16/03/2564

-

-

PO0700064030040

17/03/2564

-

-

PR0700064030116

17/03/2564

-

-

PO0700064030041

18/03/2564

-

-

PR0700064030121

18/03/2564

-

-

41,078.00
3,910.05

2240 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 15 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

37,717.50

2241 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ Carrier ขนาด 36,000
BTU หมายเลขครุภัณฑ 4120-001-0001-207/51 มอเตอรแฟนคอยล
ขนาด 1/10 HP พรอมถอดใสตรวจเช็คระบบการทํางาน จํานวน 1 ชุด
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจาง
แนบ

3,210.00

2242 ขออนุมัติจัดจางงานซอมแซมหลังคาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 1 งาน (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
2243 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร จํานวน 21 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

ราคากลาง

41,078.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ภูษา
3,910.05 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
37,717.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส
จํากัด
3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ

PO0700064030042

19/03/2564

-

-

17,955.00

17,955.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค

PO0700064030044

23/03/2564

-

-
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2244 ขออนุมัติซื้อ แมนนิโฟลด ออกซิเจน, แมนนิโฟลด อาเซทีลีน, เกจปรับ
แรงดันสองชั้น ฯลฯ จํานวน 9 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
49,883.40

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

49,883.40 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030045 23/03/2564 -

61,831.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงเรืองธัญญกิจ จํากัด

PO0700064030043

23/03/2564

-

-

2245 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถังขยะแยกสี 120 ลิตร จํานวน 52 ใบ และถังขยะ
แยกสี 240 ลิตร จํานวน 4 ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

61,831.78

2246 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องพิมพ เปลี่ยนอะไหล HP Drum
(ลูกดรัม) สําหรับเครื่องพิมพ HP Laserjet M227 fdw จํานวน 1
กลอง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ
จางแนบ

3,290.00

3,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700064030136

24/03/2564

-

-

2247 ขออนุมัติจัดจางปริ้นแบบ AO กระดาษขาว (49 แผนx 2 ชุด) จํานวน
98 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ
การจางแนบ

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ

PR0700064030137

24/03/2564

-

-

2248 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร (1เม.ย.64-30มิ.ย.64)
รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700064030046

24/03/2564

-

-

2249 ขออนุมัติจาง เจาหนาที่บริหารโครงการระดับเชี่ยวชาญ โครงการ
แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) (1เม.ย.64-30 เม.ย. 64)
รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

25,250.00

25,250.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศยา เทียมทินกฤต

PO0700064030047

24/03/2564

-

-

PR0700064030140

24/03/2564

-

-

PO0700064030048

25/03/2564

-

-

2250 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษชําระมวนใหญ จํานวน 6 โหล คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ
2251 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คาเชาครุภัณฑทางไฟฟาและอุปกรณตางๆ 1
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
2252 เพื่อขออนุมัติคาจางจัดเตรียมสถานที่จัดฝกอบรมภาคปฏิบัติ จํานวน 1
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
2253 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาจางเหมาผูชวยจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการ
ฝกอบรม 1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
2254 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คาจางเหมาผูชวยจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการ
ฝกอบรม จํานวน1รายการ

7,920.00
35,000.00

7,920.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช
35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพิชิต พรมสวาง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ เปรื่องปราด 1219800161615

PR0700064030142

25/03/2564

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันธิมาภรณ คุณรัตน 1309801321861

PR0700064030146

26/03/2564

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท 1209701785815

PR0700064030150

26/03/2564

-

-
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2255 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
29,400.00

2256 คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 26 ชุด

25,038.00

2257 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic PLC จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
2258 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ HP Laserjet Pro M227 fdw CF230A

26,750.00

2259 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2260 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic HMI จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
2261 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2262 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2263 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2264 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2265 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2266 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2267 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2268 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2269 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

14,700.00
5,000.00
26,750.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ไรทอง
26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบา บุญประคม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030054 29/03/2564 PO0700064030052

29/03/2564

-

-

PO0700064030050

29/03/2564

-

-

PO0700064030053

29/03/2564

-

-

PR0700064030156

30/03/2564

-

-

PO0700064030057

30/03/2564

-

-

PR0700064030157

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวัน สุนทรสถิตยวงศ

PR0700064030160

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชัยบัวแดง

PR0700064030166

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา โรจนวัฒนบูลย

PR0700064030167

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700064030163

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700064030165

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700064030159

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700064030168

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064030172

30/03/2564

-

-
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2270 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2271 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2272 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2273 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2274 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2275 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2276 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2277 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2278 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2279 คาเชาชุดฝกอบรม Workshop PLC จํานวน 1 หลักสูตร (รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา)
2280 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Advance PLC จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
2281 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2282 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตปรับถวงลอ (2 ลอ) เช็ค
ระยะ 270,000 กม.เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และงานอื่นๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
2283 ขออนุมติจัดซื้อกระดาษ gn-1450 จํานวน 50 แพ็ค รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซื้อ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064030173
30/03/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700064030170

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

PR0700064030179

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700064030171

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700064030177

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700064030178

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700064030174

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติรุจ สุพรหม

PR0700064030175

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700064030176

30/03/2564

-

-

PO0700064030056

30/03/2564

-

-

PO0700064030055

30/03/2564

-

-

PR0700064030158

30/03/2564

-

-

13,375.00
40,125.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนภัส ลือชา

8,128.26

8,128.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR0700064030187

31/03/2564

-

-

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
0205559033721

PR0700064030205

31/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2284 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2285 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2286 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2287 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2288 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2289 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2290 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2291 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2292 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2293 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2294 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2295 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2296 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2297 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2298 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030068 31/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนาฎ วรรัตนชัยกุล

PO0700064030063

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PO0700064030064

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยพร เมี้ยนศิริ

PO0700064030069

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PO0700064030067

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PO0700064030058

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PO0700064030073

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ บัวกลา

PO0700064030071

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PO0700064030059

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวุฒิ แยมผกา

PO0700064030075

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PO0700064030060

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ทองหลอ

PO0700064030061

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน วรรัตน

PO0700064030072

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง

PO0700064030062

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิริยกร ศิริกุล

PO0700064030065

31/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2299 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2300 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2301 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2302 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2303 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
2304 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ
2305 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกุมภาพันธ 2564
2306 ขอจัดจางทําเคารเตอรนั่งทํางาน ติดผนัง ณ หอง GS204 สาขาบัณฑิต
ศึกษาา
2307 ขอจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030076 31/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PO0700064030066

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PO0700064030070

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PO0700064030074

31/03/2564

-

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบัญฑิตา ทั้งสุข

PO0700064030077

31/03/2564

-

-

19,950.00

19,950.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก

PR0800064030024

01/03/2564

-

-

PR0800064030018

01/03/2564

-

-

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย วองไว

PR0800064030023

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 ตกลงราคา นายทศพล อวนแกว

PR0800064030001

01/03/2564

-

-

2308 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800064030012

01/03/2564

-

-

2309 ขอจัดซื้อวัสดุ หมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ
2310 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานและจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟกอารตและกราฟกมีเดีย
2311 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกุมภาพันธ 2564

6,400.00

01/03/2564

-

-

1,954.89

6,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส PR0800064030025
รุงโรจน
1,954.89 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมทองคาวัสดุกอสราง, รานชลบุรี ไซนมีเดีย PR0800064030022

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

01/03/2564

-

-
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PR0800064030014

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2312 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064030016
01/03/2564 -

2313 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800064030020

01/03/2564

-

-

2314 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800064030019

01/03/2564

-

-

2315 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ

1,880.00

1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0800064030021

01/03/2564

-

-

2316 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800064030011

01/03/2564

-

-

2317 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800064030015

01/03/2564

-

-

2318 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800064030013

01/03/2564

-

-

2319 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800064030006

01/03/2564

-

-

2320 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800064030003

01/03/2564

-

-

2321 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800064030002

01/03/2564

-

-

หน ้า 200

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2322 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064030004
01/03/2564 -

2323 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800064030008

01/03/2564

-

-

2324 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800064030009

01/03/2564

-

-

2325 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800064030007

01/03/2564

-

-

2326 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800064030005

01/03/2564

-

-

2327 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800064030010

01/03/2564

-

-

2328 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800064030017

01/03/2564

-

-

2329 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ
การสรางเตารากุ และเผาผลิตภัณฑรากุเผา
2330 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ
การสรางเตารากุ และเผาผลิตภัณฑรากุเผา
2331 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาจิตรกรรม

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร

PR0800064030027

05/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไสว มาละมิ่ง

PR0800064030026

05/03/2564

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด

PR0800064030039

09/03/2564

-

-

2332 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศในสํานักงานคณบดี , สาขาเซรามิกส ,
สาขาจิตรกรรม ,สาขนิเทศศิลป

12,700.00

PR0800064030076

18/03/2564

-

-

12,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก

หน ้า 201

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2333 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทํางานในหองศิลปนิทรรศการ
2334 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาจิตรกรรม
2335 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
3,852.00
800.00

2336 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษา และ
สํานักงานคณบดี
2337 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมีนาคม 2564

66,000.00

2338 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย วองไว
3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064030079
23/03/2564 PR0800064030092

26/03/2564

-

-

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
PR0800064030097
(มหาชน), บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด จํากัด

30/03/2564

-

-

66,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส
รุงโรจน
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800064030096

30/03/2564

-

-

PR0800064030099

31/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800064030110

31/03/2564

-

-

2339 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800064030111

31/03/2564

-

-

2340 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800064030112

31/03/2564

-

-

2341 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800064030109

31/03/2564

-

-

2342 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800064030105

31/03/2564

-

-

2343 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800064030104

31/03/2564

-

-

9,000.00

หน ้า 202

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2344 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064030106
31/03/2564 -

2345 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800064030108

31/03/2564

-

-

2346 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800064030103

31/03/2564

-

-

2347 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800064030115

31/03/2564

-

-

2348 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800064030113

31/03/2564

-

-

2349 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800064030114

31/03/2564

-

-

2350 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

PR0800064030117

31/03/2564

-

-

2351 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800064030116

31/03/2564

-

-

2352 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800064030098

31/03/2564

-

-

2353 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาขน
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800064030102

31/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2354 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064030107
31/03/2564 -

2355 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาขน
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800064030100

31/03/2564

-

-

2356 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาขน
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800064030101

31/03/2564

-

-

2357 ขอเสนอซื้อถานชารจใสโทรศัพทไรสาย โทรศัพทไรสายใชงานไมได
เนื่องจากแบตโทรศัพทเสื่อมคุณภาพ จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงาน
ไดตามปกติ

360.00

PR0900064030004

01/03/2564

-

-

2358 ขอเสนอจางซอมเครื่องปรับอากาศหอง สนง.คณบดี ชั้น 2 เนื่องจากมี
ผงสนิมหลนลงมาขณะเปดเครื่องปรับอากาศ และอีกเครื่องไมมีความ
เย็น มีแตลมรอนออกมา จําเปนตองซอมเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

4,526.10

4,526.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064030010

04/03/2564

-

-

2359 ขอเสนอติดตั้งเครื่องปรับอากาศเครื่องเกา และทําความสะอาดคอยล
รอนคอยลเย็น เพื่อนํามาติดในหองครัว ภาควิชาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติฯ ชั้น 5 (เลขครุภัณฑ 5101014010253)

6,045.50

6,045.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064030009

04/03/2564

-

-

2360 ขอเสนอจัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคงคลังหมด
จําเปนตองซื้อเพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร
เบิกใช

6,890.00

6,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900064030017

08/03/2564

-

-

2361 ขอเสนอจัดซื้อผามาน จํานวน 9 ชุด เพื่อสําหรับใชในหองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร เนื่องจากของเดิมชํารุดไมสามารถซอมไดและมีอายุการใช
งานเกิน 10 ป

35,200.00

35,200.00 เฉพาะเจาะจง รานจินตนาผามาน

PR0900064030027

08/03/2564

-

-

2362 ขอเสนอซื้อแบตเตอรี่ รถตู นค7118 ชลบุรี และรถกระบะ ผบ.8461
ชลบุรี ถึงระยะเวลาที่ตองเปลี่ยนเนื่องจากเก็บไฟไมอยู หมดอายุการใช
งาน ทําใหรถสตารทไมคอยติด จําเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหใชงาน
ไดตามปกติ

6,527.00

6,527.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต

PR0900064030028

08/03/2564

-

-

360.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ซี ออลล
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2363 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อพิมพเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ของอาจารย และเอกสารตาง ๆในภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต
2364 ขอเสนอซื้อตรายางวันที่ เนื่องจากตรายางวันที่ของเดิมตัวเลขไมชัด
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
2365 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตร สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชา
วิจัยฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมนโยบายวิชาการ
2366 ขอเสนอจัดซื้อเทปกาวสองหนา ใชยึดติดชื่อ และตารางทําความสะอาด
แมบาน ตามประตูหองน้ํา หองเรียนของแตละชั้น คณะศึกษาศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064030019
08/03/2564 -

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900064030018

08/03/2564

-

-

1,580.00

1,580.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064030020

08/03/2564

-

-

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0900064030032

09/03/2564

-

-

2367 ขอเสนอจางพิมพคูมือครู คูมือนักเรียน และแผนการจัดการเรียนรู พิมพ
เนื้อหารายละเอียด จนถึงการแกไขเนื้อหาตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาสื่อตนแบบภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูโคตร

PR0900064030041

10/03/2564

-

-

2368 ขอเสนอซอมเกาอี้หนัง เนื่องจากเกาอี้หองคณบดีชํารุด ขาด
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ
(เลขครุภัณฑ 5101002010013)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน W&P รับซอมโซฟา

PR0900064030048

12/03/2564

-

-

PR0900064030051

12/03/2564

-

-

PR0900064030052

12/03/2564

-

-

PR0900064030053

17/03/2564

-

-

2369 ขอเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม เมื่อนําสื่อไปใชกลับกลุมทดลอง
ปรับแกเรียบรอยแลว ตองจัดทําเลมแผนการจัดการเรียนรู คูมือครู
คูมือนักเรียน ฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาสื่อตนแบบฯ เพื่อสงให
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
, มหาวิทยาลัย และนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพตอไป

28,500.00

2370 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชปริ้นเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ของคณาจารย และเอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาการจัดการเรียนรู

5,100.00

2371 ขอเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากคอมพิวเตอรไมสามารถบูท
เขา windowsได และเวลา วันที่ ชากวาเวลาปกติ ตองเขาไปตั้งคาทุก
ครั้งที่เปดเครื่องคอมพิวเตอร (เลขครุภัณฑ 601500301000827)

428.00

28,500.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยการพิมพ

5,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2372 ขอเสนอลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู เนื่องจากถึงระยะเวลาที่ตองลางทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ และมีฝุนเยอะ
2373 ขอเสนอซื้อถังดักไขมัน สําหรับใชดักไขมัน เศษอาหาร ของหองอาหาร
และที่ลางจาน ของคณะศึกษาศาสตร กอนที่จะลงสูทอระบายน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,881.00

11,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064030059
22/03/2564 -

PR0900064030068

22/03/2564

-

-

2374 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตร สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ
การศึกษา เอกสารหลักสูตร ปร.ด., วท.ม. สาขาวิชาวิจัย วัดผลและ
สถิติการศึกษา เพื่อนําเขาที่ประชุมสภาวิชาการ

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064030076

24/03/2564

-

-

2375 ขอเสนอซื้อสายตอพวง USB และสายสัญญาณ HDMI สายตอพวงUSB
เพื่อเพิ่มความยาวของสายUSB, สายHDMI เพื่อเชื่อมตอสัญญาณ
ระหวางคอมพิวเตอรกับอุปกรณตาง ๆ ตามความยาว

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR0900064030073

24/03/2564

-

-

2376 ขอเสนอซอมเครื่องสูบน้ํา เนื่องจากเครื่องสูบน้ําบริเวณสวนหนาคณะ
ศึกษาศาสตร มอเตอรช็อตรอบ ทําใหดูดน้ําไมขึ้น รดน้ําตนไมในสวน
ไมได จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900064030084

29/03/2564

-

-

2377 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000064030029

01/03/2564

-

-

2378 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000064030017

01/03/2564

-

-

2379 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000064030016

01/03/2564

-

-

2380 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000064030019

01/03/2564

-

-

2381 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000064030018

01/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2382 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ
2383 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030015
01/03/2564 -

PR1000064030001

01/03/2564

-

-

2384 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000064030023

01/03/2564

-

-

2385 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ

PR1000064030021

01/03/2564

-

-

2386 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000064030025

01/03/2564

-

-

2387 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000064030031

01/03/2564

-

-

2388 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000064030032

01/03/2564

-

-

2389 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000064030033

01/03/2564

-

-

2390 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000064030036

01/03/2564

-

-

2391 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000064030035

01/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2392 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030011
01/03/2564 -

2393 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000064030012

01/03/2564

-

-

2394 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000064030014

01/03/2564

-

-

2395 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000064030006

01/03/2564

-

-

2396 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000064030007

01/03/2564

-

-

2397 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000064030008

01/03/2564

-

-

2398 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000064030013

01/03/2564

-

-

2399 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา วงษสมศรี

PR1000064030009

01/03/2564

-

-

2400 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000064030010

01/03/2564

-

-

2401 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000064030037

01/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2402 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030034
01/03/2564 -

2403 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000064030020

01/03/2564

-

-

2404 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย พรมมา

PR1000064030022

01/03/2564

-

-

2405 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000064030024

01/03/2564

-

-

2406 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000064030026

01/03/2564

-

-

2407 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000064030028

01/03/2564

-

-

2408 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000064030030

01/03/2564

-

-

2409 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000064030027

01/03/2564

-

-

2410 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000064030002

01/03/2564

-

-

2411 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000064030004

01/03/2564

-

-
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2412 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030005
01/03/2564 -

2413 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000064030003

01/03/2564

-

-

2414 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมวิจัย โครงการประชุม
วิชาการงานวิจัยดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2415 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง,เครื่องวัดแสง
สวาง,เครื่องวัดความรอน
2416 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดพิมพและเขาเลมแผนยุทธศาสตร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064030048

08/03/2564

-

-

8,346.00

8,346.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
185.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064030051

09/03/2564

-

-

PR1000064030052

09/03/2564

-

-

2417 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเปลี่ยนเมนตูโหลด 150 แอมป 3 เฟส พรอม
อุปกรณติดตั้ง
2418 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถบัส 40-0548

14,000.00

PR1000064030061

11/03/2564

-

-

185.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค

5,553.30

5,553.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย

PR1000064030063

12/03/2564

-

-

2419 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.ม. และ
หลักสูตร ส.ด.
2420 ขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก (กระเชาผลไม) ภายใตโครงการฝก
ภาคสนามอนามัยชุมชน
2421 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมารถลงพื้นที่ ตําบลหนองหงษ อําเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี ภายใตโครงการฝกภาคสนามอนามัยชุมชน
2422 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารสรุปโครงการฝกภาคสนามอนามัยชุมชน

3,180.00

3,180.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส

PR1000064030062

12/03/2564

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล

PR1000064030066

16/03/2564

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนห ตันตราสัย,นางณีรนุช ชลวานิช,น.ส.นง PR1000064030067
ลักษณ ใบเงิน
360.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร
PR1000064030068

16/03/2564

-

-

16/03/2564

-

-

2423 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3,246.00

3,246.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064030069

16/03/2564

-

-

2424 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิลชื่อโครงการฝกภาคสนามอนามัยชุมชน

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064030064

16/03/2564

-

-

2425 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุโครงการฝกภาคสนามอนามัยชุมชน ภาควิชา
พื้นฐานสาธารณสุข

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่น เนอรี่ จํากัด,๘๘๘ รวงขาวพาณิชย PR1000064030065

16/03/2564

-

-

360.00
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2426 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Kyocera Tk-174

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030070
16/03/2564 -

2427 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000064030102

26/03/2564

-

-

2428 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000064030100

26/03/2564

-

-

2429 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000064030106

26/03/2564

-

-

2430 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000064030105

26/03/2564

-

-

2431 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000064030108

26/03/2564

-

-

2432 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000064030107

26/03/2564

-

-

2433 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000064030104

26/03/2564

-

-

2434 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000064030087

26/03/2564

-

-

2435 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000064030089

26/03/2564

-

-
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2436 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030088
26/03/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000064030086

26/03/2564

-

-

2437 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

2438 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000064030094

26/03/2564

-

-

2439 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา วงษสมศรี

PR1000064030093

26/03/2564

-

-

2440 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000064030097

26/03/2564

-

-

2441 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000064030092

26/03/2564

-

-

2442 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000064030091

26/03/2564

-

-

2443 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000064030090

26/03/2564

-

-

2444 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000064030098

26/03/2564

-

-

2445 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000064030096

26/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2446 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030099
26/03/2564 -

2447 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000064030101

26/03/2564

-

-

2448 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000064030103

26/03/2564

-

-

2449 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000064030095

26/03/2564

-

-

2450 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000064030113

29/03/2564

-

-

2451 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตพรต ภัทรเจริญวรกุล

PR1000064030122

29/03/2564

-

-

2452 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000064030115

29/03/2564

-

-

2453 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000064030114

29/03/2564

-

-

2454 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000064030112

29/03/2564

-

-

2455 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000064030111

29/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2456 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย พรมมา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030110
29/03/2564 -

2457 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพยบุษย ภูประสิทธิ์

PR1000064030123

29/03/2564

-

-

2458 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000064030109

29/03/2564

-

-

2459 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000064030120

29/03/2564

-

-

2460 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000064030121

29/03/2564

-

-

2461 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000064030119

29/03/2564

-

-

2462 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000064030118

29/03/2564

-

-

2463 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000064030124

29/03/2564

-

-

2464 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000064030116

29/03/2564

-

-

2465 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000064030117

29/03/2564

-

-
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2466 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา
2467 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมคูมือฝกปฏิบัติวิชาชีพสุข
ศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
2468 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000Btu หองอบรมฯ อาคาร
KB (เครื่องที่ 2) จํานวน 1 เครื่อง
2469 แบตเตอรี่สําหรับโนตบุค Dell Insprion 5370 จํานวน 1 ชิ้น
2470 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 11.87 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนมีนาคม 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115 ชลบุร)ี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064030125
29/03/2564 -

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT

PR1000064030126

30/03/2564

-

-

3,531.00

3,531.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
5,531.00 บาท
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,500.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ
400.00 บาท

PR1200064030002

04/03/2564

-

-

PR1200064030008

05/03/2564

-

-

PR1200064030010

08/03/2564

-

-

PR1200064030009

08/03/2564

-

-

PR1200064030011

08/03/2564

-

-

PR1200064030013

09/03/2564

-

-

PR1200064030014

09/03/2564

-

-

PR1200064030024

12/03/2564

-

-

PR1200064030025

16/03/2564

-

-

PO1200064030001

23/03/2564

-

-

PO1200064030002

26/03/2564

-

-

PR1300064030009
PR1300064030002

01/03/2564
01/03/2564

-

-

3,500.00
400.00

2471 จัดซื้อหลอดไฟ 18W LED cool daylight จํานวน 20 หลอด

3,000.00

2472 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ Eminent 36,000Btu หอง 214 จํานวน
1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 550101401000401
2473 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ Saijo Denki 36,000Btu หอง 214
จํานวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 630101401000057
2474 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 55 ถัง

3,638.00

2475 จัดซื้อปากกา (50) จํานวน 1 กระปุก

7,490.00
1,925.00
175.00

2476 จัดซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 24 รายการ

26,894.67

2477 คาใชบริการแพลตฟอรมการรักษาความปลอดภัยเว็บไซตมหาวิทยาลัย
บูรพา (www.buu.ac.th) จํานวน 1 รายการ
2478 ขออนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 19
เครื่อง
2479 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
2480 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ

21,000.00
16,157.00
5,000.00
2,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สะสม
ราคาที่ตกลงฯ
3,000.00 บาท
3,638.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
3,638.00 บาท
7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
7,490.00 บาท
1,925.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
ราคาที่ตกลงฯ
1,925.00 บาท
175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
175.00 บาท
26,894.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ
26,894.67 บาท
21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
21,000.00 บาท
16,157.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
16,157.00 บาท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
หน ้า 215

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 คัดเลือก
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
นพหงษขจร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง

หน ้า 216

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030060
01/03/2564
PR1300064030061
01/03/2564
PR1300064030062
01/03/2564
PR1300064030063
01/03/2564
PR1300064030041
01/03/2564
PR1300064030042
01/03/2564
PR1300064030013
01/03/2564
PR1300064030064
01/03/2564
PR1300064030010
01/03/2564
PR1300064030043
01/03/2564
PR1300064030045
01/03/2564
PO1300064030027 01/03/2564
PO1300064030028 01/03/2564
PO1300064030014 01/03/2564
PR1300064030052
01/03/2564
PR1300064030053
01/03/2564
PR1300064030054
01/03/2564
PR1300064030055
01/03/2564
PR1300064030056
01/03/2564
PR1300064030057
01/03/2564
PR1300064030059
01/03/2564
PO1300064030020 01/03/2564
PO1300064030021 01/03/2564
PO1300064030009 01/03/2564
PR1300064030058
01/03/2564
PO1300064030023 01/03/2564
PO1300064030024 01/03/2564
PO1300064030012 01/03/2564
PO1300064030013 01/03/2564
PO1300064030026 01/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกฤษฎา กองแกน
ไชยวงค
เหมือนรักษา
นายประวิทย ทองไชย
นายปองคุณ นันทนาเนตรุง
ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
สิทธินนท
นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
แกสําโรง
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย พีระ ขุมมา
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
นายเมธี แนบเชย
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ

หน ้า 217

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064030005 01/03/2564
PO1300064030006 01/03/2564
PO1300064030007 01/03/2564
PO1300064030029 01/03/2564
PO1300064030008 01/03/2564
PO1300064030010 01/03/2564
PO1300064030011 01/03/2564
PO1300064030025 01/03/2564
PO1300064030022 01/03/2564
PO1300064030015 01/03/2564
PO1300064030001 01/03/2564
PO1300064030016 01/03/2564
PO1300064030004 01/03/2564
PO1300064030019 01/03/2564
PO1300064030017 01/03/2564
PR1300064030050
01/03/2564
PR1300064030048
01/03/2564
PR1300064030049
01/03/2564
PR1300064030051
01/03/2564
PR1300064030047
01/03/2564
PO1300064030018 01/03/2564
PO1300064030003 01/03/2564
PO1300064030002 01/03/2564
PR1300064030007
01/03/2564
PR1300064030008
01/03/2564
PR1300064030003
01/03/2564
PR1300064030004
01/03/2564
PR1300064030005
01/03/2564
PR1300064030001
01/03/2564
PR1300064030044
01/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
สงกา
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
บํารุงเกียรติ์
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายจิรวิทย มาลา
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข

หน ้า 218

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030065
02/03/2564
PR1300064030067
02/03/2564
PR1300064030192
02/03/2564
PR1300064030224
02/03/2564
PR1300064030066
02/03/2564
PR1300064030229
02/03/2564
PR1300064030146
02/03/2564
PR1300064030086
02/03/2564
PR1300064030125
02/03/2564
PR1300064030087
02/03/2564
PR1300064030165
02/03/2564
PR1300064030209
02/03/2564
PR1300064030105
02/03/2564
PR1300064030167
02/03/2564
PR1300064030190
02/03/2564
PR1300064030106
02/03/2564
PR1300064030227
02/03/2564
PR1300064030147
02/03/2564
PR1300064030168
02/03/2564
PR1300064030129
02/03/2564
PR1300064030068
02/03/2564
PR1300064030069
02/03/2564
PR1300064030212
02/03/2564
PR1300064030149
02/03/2564
PR1300064030208
02/03/2564
PR1300064030084
02/03/2564
PR1300064030145
02/03/2564
PR1300064030085
02/03/2564
PR1300064030187
02/03/2564
PR1300064030104
02/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนราธิป มั่งคั่ง
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุริศา พิกุลทอง
นางสาวสุวดี แสงบุญ
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม

หน ้า 219

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030188
02/03/2564
PR1300064030127
02/03/2564
PR1300064030148
02/03/2564
PR1300064030191
02/03/2564
PR1300064030210
02/03/2564
PR1300064030128
02/03/2564
PR1300064030169
02/03/2564
PR1300064030107
02/03/2564
PR1300064030211
02/03/2564
PR1300064030088
02/03/2564
PR1300064030108
02/03/2564
PR1300064030136
02/03/2564
PR1300064030094
02/03/2564
PR1300064030075
02/03/2564
PR1300064030195
02/03/2564
PR1300064030156
02/03/2564
PR1300064030133
02/03/2564
PR1300064030117
02/03/2564
PR1300064030171
02/03/2564
PR1300064030157
02/03/2564
PR1300064030172
02/03/2564
PR1300064030109
02/03/2564
PR1300064030219
02/03/2564
PR1300064030239
02/03/2564
PR1300064030220
02/03/2564
PR1300064030199
02/03/2564
PR1300064030200
02/03/2564
PR1300064030201
02/03/2564
PR1300064030076
02/03/2564
PR1300064030077
02/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
กาญสมเหมาะ
นายธนพล สุดเฉลียว
ธัญญาวาส
นายธนาธิป สุกใส
นายธีระ กองบุญ
นายนวพล บุญถนอม
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
ทิพยสุข
เพิ่มพูลผล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวสพล รุปประมาณ
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน

หน ้า 220

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030137
02/03/2564
PR1300064030242
02/03/2564
PR1300064030078
02/03/2564
PR1300064030150
02/03/2564
PR1300064030213
02/03/2564
PR1300064030090
02/03/2564
PR1300064030116
02/03/2564
PR1300064030221
02/03/2564
PR1300064030231
02/03/2564
PR1300064030215
02/03/2564
PR1300064030111
02/03/2564
PR1300064030193
02/03/2564
PR1300064030072
02/03/2564
PR1300064030091
02/03/2564
PR1300064030114
02/03/2564
PR1300064030180
02/03/2564
PR1300064030113
02/03/2564
PR1300064030092
02/03/2564
PR1300064030115
02/03/2564
PR1300064030233
02/03/2564
PR1300064030093
02/03/2564
PR1300064030095
02/03/2564
PR1300064030074
02/03/2564
PR1300064030176
02/03/2564
PR1300064030196
02/03/2564
PR1300064030130
02/03/2564
PR1300064030234
02/03/2564
PR1300064030236
02/03/2564
PR1300064030197
02/03/2564
PR1300064030202
02/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 คัดเลือก
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
วายะโยะ
กัสปะ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
หวันตาหลา
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
หวันตาหลา
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. พัชรี สุขแกว
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ

หน ้า 221

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030238
02/03/2564
PR1300064030198
02/03/2564
PR1300064030241
02/03/2564
PR1300064030222
02/03/2564
PR1300064030177
02/03/2564
PR1300064030223
02/03/2564
PR1300064030118
02/03/2564
PR1300064030134
02/03/2564
PR1300064030132
02/03/2564
PR1300064030244
02/03/2564
PR1300064030154
02/03/2564
PR1300064030166
02/03/2564
PR1300064030225
02/03/2564
PR1300064030126
02/03/2564
PR1300064030226
02/03/2564
PR1300064030203
02/03/2564
PR1300064030120
02/03/2564
PR1300064030102
02/03/2564
PR1300064030141
02/03/2564
PR1300064030099
02/03/2564
PR1300064030081
02/03/2564
PR1300064030082
02/03/2564
PR1300064030204
02/03/2564
PR1300064030119
02/03/2564
PR1300064030162
02/03/2564
PR1300064030184
02/03/2564
PR1300064030185
02/03/2564
PR1300064030122
02/03/2564
PR1300064030140
02/03/2564
PR1300064030101
02/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทรียา ผดาวัลย
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย วรเกีตรติ มิตรอุปถัมภ
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายชาญวิทย ราชบุรี
นายนันทพงศ พิมพเงิน
นายบุชริน ขําวิลัย
สุขประเสริฐ
ตนโพธิ์
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
นายแอนโทนี่ รัชชานนท จงจักรพันธ
น.ส. จารุพักตร ศรีสวัสดิ์
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. สุดารัตน หอทอง
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู

หน ้า 222

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030103
02/03/2564
PR1300064030181
02/03/2564
PR1300064030161
02/03/2564
PR1300064030182
02/03/2564
PR1300064030163
02/03/2564
PR1300064030079
02/03/2564
PR1300064030164
02/03/2564
PR1300064030100
02/03/2564
PR1300064030083
02/03/2564
PR1300064030186
02/03/2564
PR1300064030160
02/03/2564
PR1300064030144
02/03/2564
PR1300064030123
02/03/2564
PR1300064030124
02/03/2564
PR1300064030142
02/03/2564
PR1300064030206
02/03/2564
PR1300064030205
02/03/2564
PR1300064030080
02/03/2564
PR1300064030143
02/03/2564
PR1300064030207
02/03/2564
PR1300064030174
02/03/2564
PR1300064030098
02/03/2564
PR1300064030138
02/03/2564
PR1300064030097
02/03/2564
PR1300064030151
02/03/2564
PR1300064030159
02/03/2564
PR1300064030096
02/03/2564
PR1300064030158
02/03/2564
PR1300064030175
02/03/2564
PR1300064030173
02/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชัญญาณิน พรรณนา
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกานตนิติ การเสนารักษ
รอบคอบ
สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
สุขสวาง
จันทโยธา
ศิริวัฒน
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายพนมกร หอมเสียง

หน ้า 223

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030179
02/03/2564
PR1300064030070
02/03/2564
PR1300064030139
02/03/2564
PR1300064030071
02/03/2564
PR1300064030131
02/03/2564
PR1300064030110
02/03/2564
PR1300064030232
02/03/2564
PR1300064030170
02/03/2564
PR1300064030152
02/03/2564
PR1300064030153
02/03/2564
PR1300064030112
02/03/2564
PR1300064030089
02/03/2564
PR1300064030216
02/03/2564
PR1300064030135
02/03/2564
PR1300064030217
02/03/2564
PR1300064030155
02/03/2564
PR1300064030073
02/03/2564
PR1300064030218
02/03/2564
PR1300064030194
02/03/2564
PR1300064030341
03/03/2564
PR1300064030339
03/03/2564
PR1300064030280
03/03/2564
PR1300064030300
03/03/2564
PR1300064030325
03/03/2564
PR1300064030301
03/03/2564
PR1300064030342
03/03/2564
PR1300064030302
03/03/2564
PR1300064030266
03/03/2564
PR1300064030305
03/03/2564
PR1300064030267
03/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภควัต นิลขะ
มัตตัญุกุล
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
กรมบัวภา
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
ชั้นเจริญศรี
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางดวงตา แสงก่ํา
นางทํานอง สุขแกว
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นครกัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายประครอง แสงก่ํา

หน ้า 224

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030307
03/03/2564
PR1300064030265
03/03/2564
PR1300064030308
03/03/2564
PR1300064030323
03/03/2564
PR1300064030283
03/03/2564
PR1300064030324
03/03/2564
PR1300064030347
03/03/2564
PR1300064030286
03/03/2564
PR1300064030338
03/03/2564
PR1300064030318
03/03/2564
PR1300064030316
03/03/2564
PR1300064030335
03/03/2564
PR1300064030256
03/03/2564
PR1300064030298
03/03/2564
PR1300064030277
03/03/2564
PR1300064030257
03/03/2564
PR1300064030258
03/03/2564
PR1300064030276
03/03/2564
PR1300064030279
03/03/2564
PR1300064030315
03/03/2564
PR1300064030299
03/03/2564
PR1300064030334
03/03/2564
PR1300064030317
03/03/2564
PR1300064030296
03/03/2564
PR1300064030336
03/03/2564
PR1300064030275
03/03/2564
PR1300064030337
03/03/2564
PR1300064030278
03/03/2564
PR1300064030255
03/03/2564
PR1300064030297
03/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ภิญโญวรกุล
นายเอกชัย เสาหงษ
นายชูชาติ พรหมศิริ
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายคเณศ ออนประทุม
นายจิรายุ พยนต
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ

หน ้า 225

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030295
03/03/2564
PR1300064030259
03/03/2564
PR1300064030262
03/03/2564
PR1300064030292
03/03/2564
PR1300064030331
03/03/2564
PR1300064030332
03/03/2564
PR1300064030313
03/03/2564
PR1300064030290
03/03/2564
PR1300064030350
03/03/2564
PR1300064030245
03/03/2564
PR1300064030274
03/03/2564
PR1300064030246
03/03/2564
PR1300064030330
03/03/2564
PR1300064030247
03/03/2564
PR1300064030253
03/03/2564
PR1300064030254
03/03/2564
PR1300064030248
03/03/2564
PR1300064030271
03/03/2564
PR1300064030272
03/03/2564
PR1300064030273
03/03/2564
PR1300064030249
03/03/2564
PR1300064030314
03/03/2564
PR1300064030250
03/03/2564
PR1300064030291
03/03/2564
PR1300064030312
03/03/2564
PR1300064030352
03/03/2564
PR1300064030294
03/03/2564
PR1300064030251
03/03/2564
PR1300064030349
03/03/2564
PR1300064030351
03/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 คัดเลือก
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
แข็งขัน
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. ธิติมา สมมี
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. ปยธิดา มนตขลัง
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวนวรัตน นวลนุกูล
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน

หน ้า 226

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030333
03/03/2564
PR1300064030252
03/03/2564
PR1300064030353
03/03/2564
PR1300064030310
03/03/2564
PR1300064030311
03/03/2564
PR1300064030293
03/03/2564
PR1300064030327
03/03/2564
PR1300064030288
03/03/2564
PR1300064030328
03/03/2564
PR1300064030281
03/03/2564
PR1300064030289
03/03/2564
PR1300064030261
03/03/2564
PR1300064030326
03/03/2564
PR1300064030269
03/03/2564
PR1300064030345
03/03/2564
PR1300064030340
03/03/2564
PR1300064030260
03/03/2564
PR1300064030270
03/03/2564
PR1300064030263
03/03/2564
PR1300064030309
03/03/2564
PR1300064030320
03/03/2564
PR1300064030264
03/03/2564
PR1300064030343
03/03/2564
PR1300064030304
03/03/2564
PR1300064030287
03/03/2564
PR1300064030344
03/03/2564
PR1300064030319
03/03/2564
PR1300064030284
03/03/2564
PR1300064030321
03/03/2564
PR1300064030306
03/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิพม 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 107 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 36 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
ซื้อไมกวาดยาว
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ เลเซอรสี OKI C332
จางถายเอกสาร
จางถายเอกสาร
จางทําตรายาง
จางทําตรายาง
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
จางทําสติ๊กเกอรติดลงแผน PVC แบ็คดรอปขนาด 338x230 CM
พรอมแถบแมเหล็ก
2837 จางเขาเลมขนาด A 4
2838 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A 4
2839 จางทําปายปฏิทินปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,500.00
3,000.00
2,000.00
1,550.00
1,550.00
3,100.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
1,500.00
1,550.00
495.00
5,400.00
300.00
300.00
350.00
910.00
1,500.00
8,000.00
3,150.00
1,800.00
150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,550.00 เฉพาะเจาะจง
1,550.00 เฉพาะเจาะจง
3,100.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,550.00 เฉพาะเจาะจง
495.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง
350.00 เฉพาะเจาะจง
910.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวไพลิน สาราษฎร
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
รานไพรเวศคาวัสดุ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บานคอมพิวเตอร
บานคอมพิวเตอร
รานแสนสุขกราฟฟค
รานแสนสุขกราฟฟค
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
รานแสนสุขแอดเวอรไทซิง

3,150.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร
1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
150.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาพานิช
หน ้า 227

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030346
03/03/2564
PR1300064030348
03/03/2564
PR1300064030282
03/03/2564
PR1300064030303
03/03/2564
PR1300064030285
03/03/2564
PR1300064030322
03/03/2564
PR1300064030359
04/03/2564
PR1300064030358
04/03/2564
PR1300064030364
05/03/2564
PR1300064030366
05/03/2564
PR1300064030368
05/03/2564
PR1300064030362
05/03/2564
PR1300064030370
05/03/2564
PR1300064030363
05/03/2564
PR1300064030361
05/03/2564
PR1300064030369
05/03/2564
PR1300064030367
05/03/2564
PR1300064030379
11/03/2564
PR1300064030381
11/03/2564
PR1300064030380
11/03/2564
PR1300064030385
12/03/2564
PR1300064030387
12/03/2564
PR1300064030388
12/03/2564
PR1300064030384
12/03/2564
PR1300064030390
12/03/2564
PR1300064030391
12/03/2564

-

-

PR1300064030383
PR1300064030389
PR1300064030382

-

-

12/03/2564
12/03/2564
12/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2840
2841
2842
2843
2844

คาเชาเต็นท
ซื้อวัสดุประกอบพิธีทางศาสนา
คาเชาเวทียกพื้น
จางเหมาบริการรถยนต
จางลางตูแอรหนา-หลังและเปลี่ยนสวิสแอรหนารถตูทบ.นค 7341 ชบ.

2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,300.00
4,500.00
5,885.00
3,000.00
7,650.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,300.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,885.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,650.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บุญนําพา ประเทศไทยฯ
บ.บุญนําพา ประเทศไทยฯ
รานดีดีเต็นท
นายชูชาติ พรหมศิริ
รานสมคิแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030397
16/03/2564
PR1300064030398
16/03/2564
PR1300064030396
16/03/2564
PR1300064030404
17/03/2564
PR1300064030409
17/03/2564

-

-

น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร

PR1300064030435
PR1300064030437
PR1300064030458
PR1300064030476
PR1300064030477
PR1300064030478
PR1300064030479
PR1300064030455
PR1300064030456
PR1300064030439
PR1300064030436
PR1300064030480
PR1300064030438
PR1300064030457
PR1300064030459
PR1300064030453
PR1300064030474
PR1300064030434
PR1300064030466
PR1300064030467
PR1300064030468
PR1300064030469
PR1300064030471
PR1300064030473

-

-

หน ้า 228

26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564
26/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวจิราภรณ บุญน้ําชู
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นพหงษขจร
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
ไชยวงค
เหมือนรักษา
นายประวิทย ทองไชย
นายปองคุณ นันทนาเนตรุง
ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
สิทธินนท
นางกรองทอง แสนยากุล
สักยกุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
แกสําโรง
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล

หน ้า 229

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030475
26/03/2564
PR1300064030470
26/03/2564
PR1300064030445
26/03/2564
PR1300064030446
26/03/2564
PR1300064030429
26/03/2564
PR1300064030472
26/03/2564
PR1300064030448
26/03/2564
PR1300064030449
26/03/2564
PR1300064030432
26/03/2564
PR1300064030433
26/03/2564
PR1300064030452
26/03/2564
PR1300064030451
26/03/2564
PR1300064030425
26/03/2564
PR1300064030426
26/03/2564
PR1300064030427
26/03/2564
PR1300064030454
26/03/2564
PR1300064030428
26/03/2564
PR1300064030430
26/03/2564
PR1300064030431
26/03/2564
PR1300064030450
26/03/2564
PR1300064030447
26/03/2564
PR1300064030440
26/03/2564
PR1300064030481
26/03/2564
PR1300064030421
26/03/2564
PR1300064030422
26/03/2564
PR1300064030483
26/03/2564
PR1300064030441
26/03/2564
PR1300064030424
26/03/2564
PR1300064030444
26/03/2564
PR1300064030482
26/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
บํารุงเกียรติ์
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย พีระ ขุมมา
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายณัฐกานต บุญทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
นายเมธี แนบเชย
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายจิรวิทย มาลา
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายวิเชียร นามจันทร
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง

หน ้า 230

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030442
26/03/2564
PR1300064030484
26/03/2564
PR1300064030485
26/03/2564
PR1300064030463
26/03/2564
PR1300064030461
26/03/2564
PR1300064030462
26/03/2564
PR1300064030465
26/03/2564
PR1300064030420
26/03/2564
PR1300064030460
26/03/2564
PR1300064030443
26/03/2564
PR1300064030423
26/03/2564
PR1300064030523
29/03/2564
PR1300064030524
29/03/2564
PR1300064030546
29/03/2564
PR1300064030502
29/03/2564
PR1300064030503
29/03/2564
PR1300064030522
29/03/2564
PR1300064030544
29/03/2564
PR1300064030545
29/03/2564
PR1300064030525
29/03/2564
PR1300064030506
29/03/2564
PR1300064030526
29/03/2564
PR1300064030538
29/03/2564
PR1300064030520
29/03/2564
PR1300064030558
29/03/2564
PR1300064030517
29/03/2564
PR1300064030499
29/03/2564
PR1300064030500
29/03/2564
PR1300064030537
29/03/2564
PR1300064030539
29/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวภัทรียา ผดาวัลย
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย วรเกีตรติ มิตรอุปถัมภ
นายชาญวิทย ราชบุรี
นายนันทพงศ พิมพเงิน
นายบุชริน ขําวิลัย
สุขประเสริฐ
จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. ธัญชนา นพรัตน
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวมนสยา ภูละมุล

หน ้า 231

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030557
29/03/2564
PR1300064030519
29/03/2564
PR1300064030521
29/03/2564
PR1300064030497
29/03/2564
PR1300064030518
29/03/2564
PR1300064030501
29/03/2564
PR1300064030561
29/03/2564
PR1300064030540
29/03/2564
PR1300064030541
29/03/2564
PR1300064030559
29/03/2564
PR1300064030498
29/03/2564
PR1300064030560
29/03/2564
PR1300064030516
29/03/2564
PR1300064030487
29/03/2564
PO1300064040001 01/04/2564
PR1300064030515
29/03/2564
PR1300064030514
29/03/2564
PR1300064030488
29/03/2564
PR1300064030556
29/03/2564
PR1300064030489
29/03/2564
PR1300064030548
29/03/2564
PR1300064030528
29/03/2564
PR1300064030530
29/03/2564
PR1300064030507
29/03/2564
PR1300064030552
29/03/2564
PR1300064030491
29/03/2564
PR1300064030553
29/03/2564
PR1300064030512
29/03/2564
PR1300064030493
29/03/2564
PR1300064030550
29/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุวดี แสงบุญ
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนพล สุดเฉลียว
ธัญญาวาส
นายธนาธิป สุกใส
นายนวพล บุญถนอม
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
ทิพยสุข
นายวสพล รุปประมาณ
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
น.ส. พัชรี สุขแกว
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา

หน ้า 232

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030535
29/03/2564
PR1300064030527
29/03/2564
PR1300064030494
29/03/2564
PR1300064030495
29/03/2564
PR1300064030554
29/03/2564
PR1300064030496
29/03/2564
PR1300064030508
29/03/2564
PR1300064030534
29/03/2564
PR1300064030529
29/03/2564
PR1300064030490
29/03/2564
PR1300064030509
29/03/2564
PR1300064030532
29/03/2564
PR1300064030531
29/03/2564
PR1300064030510
29/03/2564
PR1300064030533
29/03/2564
PR1300064030511
29/03/2564
PR1300064030513
29/03/2564
PR1300064030492
29/03/2564
PR1300064030547
29/03/2564
PR1300064030536
29/03/2564
PR1300064030551
29/03/2564
PR1300064030549
29/03/2564
PR1300064030543
29/03/2564
PR1300064030504
29/03/2564
PR1300064030542
29/03/2564
PR1300064030505
29/03/2564
PR1300064030659
30/03/2564
PR1300064030567
30/03/2564
PR1300064030631
30/03/2564
PR1300064030638
30/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
กาญสมเหมาะ
นายธีระ กองบุญ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพนมกร หอมเสียง
เพิ่มพูลผล
มัตตัญุกุล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุชาติ เจริญสุข
กัสปะ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
หวันตาหลา
หวันตาหลา
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางดวงตา แสงก่ํา
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
สงกา
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา

หน ้า 233

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030651
30/03/2564
PR1300064030632
30/03/2564
PR1300064030611
30/03/2564
PR1300064030597
30/03/2564
PR1300064030653
30/03/2564
PR1300064030677
30/03/2564
PR1300064030678
30/03/2564
PR1300064030594
30/03/2564
PR1300064030676
30/03/2564
PR1300064030614
30/03/2564
PR1300064030654
30/03/2564
PR1300064030655
30/03/2564
PR1300064030615
30/03/2564
PR1300064030620
30/03/2564
PR1300064030656
30/03/2564
PR1300064030616
30/03/2564
PR1300064030675
30/03/2564
PR1300064030639
30/03/2564
PR1300064030595
30/03/2564
PR1300064030640
30/03/2564
PR1300064030660
30/03/2564
PR1300064030571
30/03/2564
PR1300064030647
30/03/2564
PR1300064030648
30/03/2564
PR1300064030667
30/03/2564
PR1300064030668
30/03/2564
PR1300064030669
30/03/2564
PR1300064030610
30/03/2564
PR1300064030646
30/03/2564
PR1300064030650
30/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นายเอกชัย เสาหงษ
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง

หน ้า 234

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030584
30/03/2564
PR1300064030563
30/03/2564
PR1300064030583
30/03/2564
PR1300064030627
30/03/2564
PR1300064030585
30/03/2564
PR1300064030608
30/03/2564
PR1300064030649
30/03/2564
PR1300064030564
30/03/2564
PR1300064030586
30/03/2564
PR1300064030630
30/03/2564
PR1300064030566
30/03/2564
PR1300064030626
30/03/2564
PR1300064030562
30/03/2564
PR1300064030666
30/03/2564
PR1300064030606
30/03/2564
PR1300064030607
30/03/2564
PR1300064030565
30/03/2564
PR1300064030609
30/03/2564
PR1300064030628
30/03/2564
PR1300064030587
30/03/2564
PR1300064030629
30/03/2564
PR1300064030670
30/03/2564
PR1300064030621
30/03/2564
PR1300064030681
30/03/2564
PR1300064030622
30/03/2564
PR1300064030641
30/03/2564
PR1300064030685
30/03/2564
PR1300064030579
30/03/2564
PR1300064030642
30/03/2564
PR1300064030603
30/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 คัดเลือก
15,000.00 คัดเลือก
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
ตนโพธิ์
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
แข็งขัน
นายแอนโทนี่ รัชชานนท จงจักรพันธ
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
วายะโยะ
น.ส. จารุพักตร ศรีสวัสดิ์
น.ส. ปยธิดา มนตขลัง
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส. สุดารัตน หอทอง
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร

หน ้า 235

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030604
30/03/2564
PR1300064030601
30/03/2564
PR1300064030578
30/03/2564
PR1300064030643
30/03/2564
PR1300064030664
30/03/2564
PR1300064030602
30/03/2564
PR1300064030580
30/03/2564
PR1300064030665
30/03/2564
PR1300064030644
30/03/2564
PR1300064030682
30/03/2564
PR1300064030683
30/03/2564
PR1300064030684
30/03/2564
PR1300064030581
30/03/2564
PR1300064030645
30/03/2564
PR1300064030661
30/03/2564
PR1300064030605
30/03/2564
PR1300064030577
30/03/2564
PR1300064030662
30/03/2564
PR1300064030624
30/03/2564
PR1300064030623
30/03/2564
PR1300064030663
30/03/2564
PR1300064030625
30/03/2564
PR1300064030573
30/03/2564
PR1300064030658
30/03/2564
PR1300064030592
30/03/2564
PR1300064030672
30/03/2564
PR1300064030568
30/03/2564
PR1300064030679
30/03/2564
PR1300064030576
30/03/2564
PR1300064030575
30/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชัญญาณิน พรรณนา
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนวรัตน นวลนุกูล
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุริศา พิกุลทอง
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย

หน ้า 236

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030593
30/03/2564
PR1300064030591
30/03/2564
PR1300064030596
30/03/2564
PR1300064030652
30/03/2564
PR1300064030588
30/03/2564
PR1300064030671
30/03/2564
PR1300064030569
30/03/2564
PR1300064030570
30/03/2564
PR1300064030680
30/03/2564
PR1300064030633
30/03/2564
PR1300064030634
30/03/2564
PR1300064030572
30/03/2564
PR1300064030673
30/03/2564
PR1300064030674
30/03/2564
PR1300064030635
30/03/2564
PR1300064030612
30/03/2564
PR1300064030613
30/03/2564
PR1300064030589
30/03/2564
PR1300064030574
30/03/2564
PR1300064030590
30/03/2564
PR1300064030636
30/03/2564
PR1300064030657
30/03/2564
PR1300064030637
30/03/2564
PR1300064030617
30/03/2564
PR1300064030618
30/03/2564
PR1300064030619
30/03/2564
PR1300064030687
31/03/2564
PR1300064030690
31/03/2564
PR1300064030727
31/03/2564
PR1300064030710
31/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นครกัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายจิรวัฒน นบนอม
นายประครอง แสงก่ํา
ภิญโญวรกุล
น.ส. ธิติมา สมมี
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง

หน ้า 237

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030745
31/03/2564
PR1300064030729
31/03/2564
PR1300064030707
31/03/2564
PR1300064030747
31/03/2564
PR1300064030686
31/03/2564
PR1300064030748
31/03/2564
PR1300064030689
31/03/2564
PR1300064030726
31/03/2564
PR1300064030708
31/03/2564
PR1300064030706
31/03/2564
PR1300064030692
31/03/2564
PR1300064030704
31/03/2564
PR1300064030742
31/03/2564
PR1300064030743
31/03/2564
PR1300064030724
31/03/2564
PR1300064030701
31/03/2564
PR1300064030762
31/03/2564
PR1300064030741
31/03/2564
PR1300064030725
31/03/2564
PR1300064030702
31/03/2564
PR1300064030723
31/03/2564
PR1300064030764
31/03/2564
PR1300064030705
31/03/2564
PR1300064030761
31/03/2564
PR1300064030763
31/03/2564
PR1300064030744
31/03/2564
PR1300064030765
31/03/2564
PR1300064030721
31/03/2564
PR1300064030722
31/03/2564
PR1300064030703
31/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 คัดเลือก
15,000.00 คัดเลือก
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสินไหม บัวบาน
สังเกิด
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกานตนิติ การเสนารักษ
รอบคอบ
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
สุขสวาง
จันทโยธา

หน ้า 238

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064030717
31/03/2564
PR1300064030711
31/03/2564
PR1300064030699
31/03/2564
PR1300064030740
31/03/2564
PR1300064030700
31/03/2564
PR1300064030738
31/03/2564
PR1300064030757
31/03/2564
PR1300064030752
31/03/2564
PR1300064030720
31/03/2564
PR1300064030732
31/03/2564
PR1300064030739
31/03/2564
PR1300064030755
31/03/2564
PR1300064030715
31/03/2564
PR1300064030698
31/03/2564
PR1300064030756
31/03/2564
PR1300064030731
31/03/2564
PR1300064030695
31/03/2564
PR1300064030733
31/03/2564
PR1300064030758
31/03/2564
PR1300064030760
31/03/2564
PR1300064030693
31/03/2564
PR1300064030714
31/03/2564
PR1300064030696
31/03/2564
PR1300064030734
31/03/2564
PR1300064030753
31/03/2564
PR1300064030751
31/03/2564
PR1300064030691
31/03/2564
PR1300064030737
31/03/2564
PR1300064030712
31/03/2564
PR1300064030754
31/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ขออนุมัติซื้อกุญแจ,กระดาษสี,น้ําดื่มถัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
540.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
540.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
ศิริวัฒน
PR1300064030713
31/03/2564
นายพงศธร จันทรวิโรจน
PR1300064030716
31/03/2564
นายภควัต นิลขะ
PR1300064030718
31/03/2564
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
PR1300064030719
31/03/2564
กรมบัวภา
PR1300064030735
31/03/2564
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
PR1300064030694
31/03/2564
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
PR1300064030736
31/03/2564
ชั้นเจริญศรี
PR1300064030759
31/03/2564
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
PR1300064030697
31/03/2564
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
PR1300064030749
31/03/2564
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
PR1300064030730
31/03/2564
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
PR1300064030728
31/03/2564
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
PR1300064030746
31/03/2564
นางทํานอง สุขแกว
PR1300064030709
31/03/2564
นางปทุมทิพย ธนากิจ
PR1300064030688
31/03/2564
กมล การกุญแจ, บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR1600064030002
01/03/2021
และ น้ําดื่มบานและสวน

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

3185 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษสี,ปากกาเนนขอความ,ลวดเย็บ,
กระดาษกาวสี,เทป,ที่ตัดเทป,มีดคัตเตอร,กลองใสลวดเสียบ

4,827.51

4,827.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600064030001

01/03/2021

-

-

3186 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600064030036

10/03/2021

-

-

PR1600064030048

19/03/2021

-

-

PR1600064030050

22/03/2021

-

-

3187 ขออนุมัติซื้อไมโครโฟนสายและชุดลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่พรอมไมค
ลอย
3188 ขออนุมัติจางเปลี่ยนกุญแจโตะลิ้นชักและลางดูดฝุน

24,100.00

670.00

24,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

670.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ และ รักษคารแคร 3

หน ้า 239

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3189 ขออนุมัติจางเหมาบริการตัดหญาลานหนาคณะโลจิสติกส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัญชยา หงษเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1600064030052
22/03/2021 -

3190 ขออนุมัติซื้อกุญแจและตรายาง

1,240.00

1,240.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ และ แสนสุขกราฟฟค

PR1600064030049

22/03/2021

-

-

3191 ขออนุมัติซื้อบัว (บัวพรอมกระถางปลูก) เพื่อปลูกลงอางน้ําหนาหอง
109ตึกเดิม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร

PR1600064030058

30/03/2021

-

-

PR1600064030065

31/03/2021

-

-

PO1700064030001

01/03/2021

-

-

PR1700064030030

26/03/2021

-

-

PR1800064030006

01/03/2021

-

-

3192 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถัง

3193 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด
3194 ขออนุมัติเสนอคาบริการรสมัครสมาชิกรายปของโปรแกรม Zoom
3195 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 3/2564

140.00

51,457.58
7,704.00
400.00

140.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน

51,457.58 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส
7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด
400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

3196 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030011

01/03/2021

-

-

3197 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030023

01/03/2021

-

-

3198 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030024

01/03/2021

-

-
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3199 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

3200 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

3201 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030025
01/03/2021 -

PR1800064030022

01/03/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030017

01/03/2021

-

-

3202 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030015

01/03/2021

-

-

3203 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030013

01/03/2021

-

-

3204 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064030016
บาท

01/03/2021

-

-

3205 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064030012
บาท

01/03/2021

-

-

3206 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064030018

01/03/2021

-

-

3207 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030019

01/03/2021

-

-

3208 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030021

01/03/2021

-

-
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3209 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

3210 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

3211 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030014
01/03/2021 -

PR1800064030020

01/03/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030007

01/03/2021

-

-

3212 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030009

01/03/2021

-

-

3213 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030008

01/03/2021

-

-

3214 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030010

01/03/2021

-

-

3215 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030026

01/03/2021

-

-

3216 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064030060

02/03/2021

-

-

3217 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030065

02/03/2021

-

-

3218 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030057

02/03/2021

-

-
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3219 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030055
02/03/2021 -

3220 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030050

02/03/2021

-

-

3221 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

PR1800064030078

02/03/2021

-

-

3222 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064030087
บาท

02/03/2021

-

-

3223 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030086

02/03/2021

-

-

3224 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030083

02/03/2021

-

-

3225 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030085

02/03/2021

-

-

3226 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030040

02/03/2021

-

-

3227 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064030042
บาท

02/03/2021

-

-

3228 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

02/03/2021

-

-

หน ้า 243

PR1800064030046

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3229 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030044
02/03/2021 -

3230 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030043

02/03/2021

-

-

3231 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030041

02/03/2021

-

-

3232 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030039

02/03/2021

-

-

3233 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030033

02/03/2021

-

-

3234 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030032

02/03/2021

-

-

3235 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030036

02/03/2021

-

-

3236 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064030049

02/03/2021

-

-

3237 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064030047
บาท

02/03/2021

-

-

หน ้า 244

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3238 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030051
02/03/2021 -

3239 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
นักศักษา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030063

02/03/2021

-

-

3240 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
นักศักษา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030068

02/03/2021

-

-

3241 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
นักศักษา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800064030066
บาท

02/03/2021

-

-

3242 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
นักศักษา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030064

02/03/2021

-

-

3243 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
นักศักษา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064030067

02/03/2021

-

-

3244 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
บัณฑิตจบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030061

02/03/2021

-

-
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3245 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
บัณฑิตจบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064030059
02/03/2021 บาท

3246 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
บัณฑิตจบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030054

02/03/2021

-

-

3247 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
บัณฑิตจบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064030056
บาท

02/03/2021

-

-

3248 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
บัณฑิตจบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030058

02/03/2021

-

-

3249 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
บัณฑิตจบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030052

02/03/2021

-

-

3250 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดประเภท
บัณฑิตจบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030053

02/03/2021

-

-

3251 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030072

02/03/2021

-

-

3252 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030073

02/03/2021

-

-
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3253 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030076
02/03/2021 -

3254 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064030077

02/03/2021

-

-

3255 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030070

02/03/2021

-

-

3256 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030084

02/03/2021

-

-

3257 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030082

02/03/2021

-

-

3258 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030080

02/03/2021

-

-

3259 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030079

02/03/2021

-

-

3260 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด ประเภทบัณฑิตจบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030081

02/03/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030028

02/03/2021

-

-

3261 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
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3262 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030031
02/03/2021 -

3263 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030030

02/03/2021

-

-

3264 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030029

02/03/2021

-

-

3265 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030027

02/03/2021

-

-

3266 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030034

02/03/2021

-

-

3267 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030038

02/03/2021

-

-

3268 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030035

02/03/2021

-

-

3269 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030069

02/03/2021

-

-

3270 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030074

02/03/2021

-

-

3271 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030062

02/03/2021

-

-

หน ้า 248

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3272 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030071
02/03/2021 -

3273 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกวริน บุญเพิ่มทรัพย/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030048

02/03/2021

-

-

3274 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030088

03/03/2021

-

-

3275 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเรือ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ ภาค
เรียนที่ 2/2563)(วันที่ 6-7/3/2564)

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต สวัสดิการรานคา
และบริการ กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

PR1800064030089

04/03/2021

-

-

3276 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันหลอลื่น (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ
ภาคเรียนที่ 2/2563)(วันที่ 6-7/3/2564)

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามัน สวัสดิการกองเรือยุทธการ/
เสนอราคา 300 บาท

PR1800064030090

04/03/2021

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร ดํารงเจริญ/เสนอราคา 10,000
บาท

PR1800064030091

05/03/2021

-

-

3277 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ
ภาคเรียนที่ 2/2563)(วันที่ 6-7/3/2564)
3278 ขออนุมัติจัดซื้อรถเข็นใสลูกบอล

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา 7,800 PR1800064030092
บาท

05/03/2021

-

-

3279 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม (โครงการการเปนเลิศในกีฬาทางน้ํา)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําแข็งธารทอง/เสนอราคา 1,000 บาท

PR1800064030105

10/03/2021

-

-

3280 ขออนุมัติจางจัดทําปายประชาสัมพันธ(โครงการการเปนเลิศในกีฬาทาง
น้ํา)

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอารตมีเดีย กรุป จํากัด/เสนอราคา
1,926 บาท

PR1800064030106

10/03/2021

-

-

384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จํากัด /เสนอ PR1800064030107
ราคา 384 บาท

10/03/2021

-

-

3281 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ (โครงการการเปนเลิศในกีฬาทางน้ํา)

384.00
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3282 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030166
29/03/2021 -

3283 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030163

29/03/2021

-

-

3284 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030164

29/03/2021

-

-

3285 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030165

29/03/2021

-

-

3286 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064030162

29/03/2021

-

-

3287 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030174

29/03/2021

-

-

3288 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030178

29/03/2021

-

-

3289 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800064030176
บาท

29/03/2021

-

-

3290 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030175

29/03/2021

-

-

3291 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064030177

29/03/2021

-

-
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3292 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030138
29/03/2021 -

3293 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064030143
บาท

29/03/2021

-

-

3294 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030142

29/03/2021

-

-

3295 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030139

29/03/2021

-

-

3296 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030141

29/03/2021

-

-

3297 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030156

29/03/2021

-

-

3298 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030154

29/03/2021

-

-

3299 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030147

29/03/2021

-

-

3300 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064030155
บาท

29/03/2021

-

-

3301 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064030145
บาท

29/03/2021

-

-
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3302 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030157
29/03/2021 -

3303 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030158

29/03/2021

-

-

3304 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030160

29/03/2021

-

-

3305 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030151

29/03/2021

-

-

3306 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030159

29/03/2021

-

-

3307 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030173

29/03/2021

-

-

3308 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064030172
บาท

29/03/2021

-

-

3309 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030169

29/03/2021

-

-

3310 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064030170
บาท

29/03/2021

-

-

3311 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030171

29/03/2021

-

-
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3312 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030152
29/03/2021 -

3313 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064030150
บาท

29/03/2021

-

-

3314 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030153

29/03/2021

-

-

3315 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030167

29/03/2021

-

-

3316 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030168

29/03/2021

-

-

3317 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030132

29/03/2021

-

-

3318 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030131

29/03/2021

-

-

3319 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030129

29/03/2021

-

-

3320 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030135

29/03/2021

-

-

3321 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

29/03/2021

-

-
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3322 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030126
29/03/2021 -

3323 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030137

29/03/2021

-

-

3324 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064030124

29/03/2021

-

-

3325 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030125

29/03/2021

-

-

3326 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030122

29/03/2021

-

-

3327 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030133

29/03/2021

-

-

3328 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030128

29/03/2021

-

-

3329 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030136

29/03/2021

-

-

3330 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030140

29/03/2021

-

-

3331 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

29/03/2021

-

-

หน ้า 254

PR1800064030148

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3332 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030144
29/03/2021 -

3333 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030149

29/03/2021

-

-

3334 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030146

29/03/2021

-

-

3335 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030120

29/03/2021

-

-

3336 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030123

29/03/2021

-

-

3337 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030117

29/03/2021

-

-

3338 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030121

29/03/2021

-

-

3339 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030119

29/03/2021

-

-

3340 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1
ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030127

29/03/2021

-

-

3341 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030201

30/03/2021

-

-

หน ้า 255

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3342 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064030179
30/03/2021 -

3343 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064030196

30/03/2021

-

-

3344 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกวริน บุญเพิ่มทรัพย/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064030194

30/03/2021

-

-

3345 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030188

30/03/2021

-

-

3346 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064030190
บาท

30/03/2021

-

-

3347 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064030193

30/03/2021

-

-

3348 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030192

30/03/2021

-

-

3349 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030191

30/03/2021

-

-

3350 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030189

30/03/2021

-

-

3351 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

30/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3352 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064030185
30/03/2021 -

3353 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030184

30/03/2021

-

-

3354 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064030186

30/03/2021

-

-

3355 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030180

30/03/2021

-

-

3356 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030183

30/03/2021

-

-

3357 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064030182

30/03/2021

-

-

3358 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030181

30/03/2021

-

-

3359 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064030200

30/03/2021

-

-

3360 ขออนุมัติจางเปลี่ยนคอมเพลสเซอรตูเย็น-20 องศาเซลเซียส (มบ.จบ.
570900401000007) จํานวน 1 เครื่อง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญนํา วิสิทธิวงศ

PR2100064020015

01/03/2021

-

-

3361 ขออนุมัติจางเปลี่ยนสายพานของเครื่องอานปฏิกิริยาบนไมโครเพลท
(มบ.จบ.5408101010001) เนื่องจากสายพานขาดจึงตองเปลี่ยน
สายพานเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

12,840.00

PR2100064020011

02/03/2021

-

-

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3362 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030031
05/03/2021 -

3363 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100064030026

05/03/2021

-

-

3364 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

PR2100064030025

05/03/2021

-

-

3365 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100064030022

05/03/2021

-

-

3366 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100064030023

05/03/2021

-

-

3367 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100064030024

05/03/2021

-

-

3368 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

PR2100064030059

05/03/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3369 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030061
05/03/2021 -

3370 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100064030054

05/03/2021

-

-

3371 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100064030060

05/03/2021

-

-

3372 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100064030055

05/03/2021

-

-

3373 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100064030056

05/03/2021

-

-

3374 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100064030057

05/03/2021

-

-

3375 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100064030058

05/03/2021

-

-
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3376 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030052
05/03/2021 -

3377 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100064030053

05/03/2021

-

-

3378 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100064030035

05/03/2021

-

-

3379 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100064030036

05/03/2021

-

-

3380 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100064030033

05/03/2021

-

-

3381 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100064030034

05/03/2021

-

-

3382 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100064030037

05/03/2021

-

-
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3383 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030038
05/03/2021 -

3384 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100064030040

05/03/2021

-

-

3385 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100064030032

05/03/2021

-

-

3386 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100064030041

05/03/2021

-

-

3387 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100064030039

05/03/2021

-

-

3388 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

PR2100064030018

05/03/2021

-

-

3389 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100064030012

05/03/2021

-

-
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3390 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030013
05/03/2021 -

3391 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100064030014

05/03/2021

-

-

3392 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมณฑน พรหมโคตร

PR2100064030015

05/03/2021

-

-

3393 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100064030019

05/03/2021

-

-

3394 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100064030020

05/03/2021

-

-

3395 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

PR2100064030021

05/03/2021

-

-

3396 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100064030016

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3397 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030017
05/03/2021 -

3398 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100064030064

05/03/2021

-

-

3399 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100064030063

05/03/2021

-

-

3400 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100064030065

05/03/2021

-

-

3401 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100064030062

05/03/2021

-

-

3402 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100064030066

05/03/2021

-

-

3403 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100064030043

05/03/2021

-

-

หน ้า 263

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3404 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030044
05/03/2021 -

3405 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

PR2100064030045

05/03/2021

-

-

3406 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

PR2100064030046

05/03/2021

-

-

3407 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

PR2100064030042

05/03/2021

-

-

3408 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100064030027

07/03/2021

-

-

3409 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064030050

07/03/2021

-

-

3410 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100064030049

07/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3411 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030048
07/03/2021 -

3412 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

PR2100064030047

07/03/2021

-

-

3413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100064030071

07/03/2021

-

-

3414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100064030069

07/03/2021

-

-

3415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064030067

07/03/2021

-

-

3416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

PR2100064030028

07/03/2021

-

-

3417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064030029

07/03/2021

-

-
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3418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030051
07/03/2021 -

3419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100064030030

07/03/2021

-

-

3420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

PR2100064030068

07/03/2021

-

-

3421 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064030070

07/03/2021

-

-

860.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2100064030078

18/03/2021

-

-

27,330.00 เฉพาะเจาะจง รานอยูเจริญดี

PR2100064030075

18/03/2021

-

-

1,982.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อรรถกฤต ฟารมาซี 2011, นาย PR2100064030076
บุญสม ทะนารี, นางสาวสุรัตนา ภูมิมาโนช

18/03/2021

-

-

18/03/2021

-

-

3422 ขออนุมัติซื้อสติ๊กเกอรติดขวดน้ําดื่ม จํานวน 2 ตร.ม. เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธและการเรียนการสอน
3423 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณตีน้ําบอ B1และ B2 จํานวน 4 รายการ เพื่อใช
ในการเลี้ยงกุงพอแมพันธุกุงกุลาดําของศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล
3424 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 4 รายการเ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ณ อาคารศูนยวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล
3425 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดพื้นบอเพาะเลี้ยงและผิวถนน เพื่อทํา
ความสะอาดพื้นบอเพาะเลี้ยงและผิวถนน สําหรับการดําเนินการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

860.00

27,330.00

1,982.00

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช สุพุง
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PR2100064030074

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3426 ขออนุมัติจางทําโปสเตอร จํานวน 2 รายการ เพื่อจัดทําโปสเตอรความรู
450.00
ใหแกนิสิตที่เขาหองปฏิบัติการ ณ อาคารศูนยวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

450.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064030077
18/03/2021 -

3427 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 4 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการวิชา Marine invertebrate,Embryology of Marine
Animals,Environmental Toxicology เทอม 2/2563

1,860.00

1,860.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี

PR2100064030080

23/03/2021

-

-

3428 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 8 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนวิชาชีววิทยาของครัสเตเซียนเศรษฐกิจ และวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา

2,359.00

2,359.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อรรถกฤต ฟารมาซี 2011, นาย PR2100064030085
บุญสม ทะนารี, นางสุรัตนา ภูมิมาโนช

29/03/2021

-

-

3429 ขออนุมัติซื้อปูมา และปลาตะเพียนขาว เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ํา

2,415.00

2,415.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสม ทะนารี และนางรัตนา ภูมิมาโนช

PR2100064030084

29/03/2021

-

-

3430 ขออนุมัติจางทําแผนกระจกวางโตะทํางาน จํานวน 2 แผน เพื่อปองกัน
รอยขีดขวนผิวหนาโตะทํางาน สําหรับอาจารยประจําสาขาบริหารธุรกิจ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ

PR2200064030004

01/03/2021

-

-

3431 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 3 ชิ้น เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหกับ
ตูควบคุมอุณหภูมิต่ํา เนื่องจากแบตเตอรี่ของเดิมหมดและเสื่อมสภาพ

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

PR2200064030003

01/03/2021

-

-

3432 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 6 รายการ เพื่อนําวัสดุและอุปกรณมา
ใชสําหรับจัดที่เก็บเครื่องจักรการเกษตรและหลังคาโรงเพาะเห็ด

38,873.00

PR2200064030002

01/03/2021

-

-

3433 ขออนุมัติจางเหมาตัดแตงกิ่งไมพรอมตัดหญา จํานวน 1 งาน เพื่อตัด
แตงกิ่งไม ตัดหญาบริเวณแปลงมะพราว และบริเวณโดยรอบแปลงนา
เกา พรอมเก็บกิ่งไมใหเรียบรอย

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย

PR2200064020053

01/03/2021

-

-

3434 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064030113

05/03/2021

-

-

38,873.00 เฉพาะเจาะจง จันทบุรี เมทัลชีต

หน ้า 267

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3435 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030115
05/03/2021 -

3436 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064030116

05/03/2021

-

-

3437 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200064030112

05/03/2021

-

-

3438 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัขพล กันแกว

PR2200064030114

05/03/2021

-

-

3439 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064030055

05/03/2021

-

-

3440 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติกาญจน สหวัฒนชาติ

PR2200064030100

05/03/2021

-

-

3441 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064030103

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3442 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030104
05/03/2021 -

3443 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200064030105

05/03/2021

-

-

3444 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200064030106

05/03/2021

-

-

3445 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200064030102

05/03/2021

-

-

3446 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064030108

05/03/2021

-

-

3447 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064030109

05/03/2021

-

-

3448 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064030101

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3449 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ลําน้ํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030107
05/03/2021 -

3450 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064030120

05/03/2021

-

-

3451 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064030110

05/03/2021

-

-

3452 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064030122

05/03/2021

-

-

3453 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200064030119

05/03/2021

-

-

3454 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064030094

05/03/2021

-

-

3455 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064030097

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3456 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030098
05/03/2021 -

3457 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064030121

05/03/2021

-

-

3458 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200064030117

05/03/2021

-

-

3459 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064030099

05/03/2021

-

-

3460 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

PR2200064030137

05/03/2021

-

-

3461 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064030133

05/03/2021

-

-

3462 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064030129

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3463 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030130
05/03/2021 -

3464 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200064030131

05/03/2021

-

-

3465 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200064030134

05/03/2021

-

-

3466 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200064030135

05/03/2021

-

-

3467 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200064030136

05/03/2021

-

-

3468 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064030132

05/03/2021

-

-

3469 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064030128

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3470 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030072
05/03/2021 -

3471 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064030073

05/03/2021

-

-

3472 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200064030081

05/03/2021

-

-

3473 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064030082

05/03/2021

-

-

3474 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064030074

05/03/2021

-

-

3475 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064030076

05/03/2021

-

-

3476 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064030077

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3477 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030080
05/03/2021 -

3478 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064030075

05/03/2021

-

-

3479 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064030079

05/03/2021

-

-

3480 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200064030044

05/03/2021

-

-

3481 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200064030032

05/03/2021

-

-

3482 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200064030030

05/03/2021

-

-

3483 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064030033

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3484 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030029
05/03/2021 -

3485 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

PR2200064030035

05/03/2021

-

-

3486 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064030038

05/03/2021

-

-

3487 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200064030036

05/03/2021

-

-

3488 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200064030039

05/03/2021

-

-

3489 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200064030041

05/03/2021

-

-

3490 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200064030034

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3491 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030037
05/03/2021 -

3492 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

PR2200064030040

05/03/2021

-

-

3493 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200064030043

05/03/2021

-

-

3494 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200064030042

05/03/2021

-

-

3495 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064030028

05/03/2021

-

-

3496 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064030095

05/03/2021

-

-

3497 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064030090

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3498 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030096
05/03/2021 -

3499 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064030093

05/03/2021

-

-

3500 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200064030091

05/03/2021

-

-

3501 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064030083

05/03/2021

-

-

3502 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064030087

05/03/2021

-

-

3503 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064030084

05/03/2021

-

-

3504 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200064030085

05/03/2021

-

-

หน ้า 277

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3505 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030092
05/03/2021 -

3506 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200064030123

05/03/2021

-

-

3507 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064030124

05/03/2021

-

-

3508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200064030125

05/03/2021

-

-

3509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064030126

05/03/2021

-

-

3510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064030127

05/03/2021

-

-

3511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064030071

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030070
05/03/2021 -

3513 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200064030065

05/03/2021

-

-

3514 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064030066

05/03/2021

-

-

3515 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064030069

05/03/2021

-

-

3516 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064030051

08/03/2021

-

-

3517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล นิยมสุข

PR2200064030046

08/03/2021

-

-

3518 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064030045

08/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3519 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030054
08/03/2021 -

3520 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200064030050

08/03/2021

-

-

3521 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064030053

08/03/2021

-

-

3522 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200064030052

08/03/2021

-

-

3523 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064030064

08/03/2021

-

-

3524 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ปราบทุกข

PR2200064030063

08/03/2021

-

-

3525 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064030062

08/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3526 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030060
08/03/2021 -

3527 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ดอกกุหลาบ

PR2200064030061

08/03/2021

-

-

3528 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064030058

08/03/2021

-

-

3529 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200064030057

08/03/2021

-

-

3530 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064030056

08/03/2021

-

-

3531 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064030059

08/03/2021

-

-

3532 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ สังขวรรณะ

PR2200064030048

08/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3533 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030047
08/03/2021 -

3534 ขออนุมัติจางรถแม็คโคร จํานวน75 ชั่วโมง และจางรถขนดิน จํานวน
87 เที่ยว เพื่อปรับปรุงพื้นที่และปรับภูมิทัศนบริเวณแปลงเกษตรสาธิต

49,950.00

49,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ผองผล

PR2200064030138

12/03/2021

-

-

3535 ขออนุมัติจางเหมามุงหลังคาพลาสติกและปดดานขางโรงเรือนดวยมุงตา
ขายกันแมลงและแสลนดํา 420 ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงซอมแซมสวน
ที่ชํารุดใหพรอมใชสําหรับการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีกากรเกษตร

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064030142

12/03/2021

-

-

3536 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับประกอบโรงเรือนปลูกวนิลา จํานวน 7 รายการ
เพื่อใชสําหรับเพาะปลูกและอนุบาลตนวนิลา

32,825.00

32,825.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี

PR2200064030141

12/03/2021

-

-

3537 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับทําลังเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อใชสําหรับประกอบ
ลังเลี้ยจิ้งหรีด

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคลองขุดวัสดุ

PR2200064030139

12/03/2021

-

-

3538 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200064030158

29/03/2021

-

-

3539 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064030160

29/03/2021

-

-

3540 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 6 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน
วิชาการปลูกพืชไรดิน

67,130.00

PR2200064030154

29/03/2021

-

-

67,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เกษตร (ประเทศไทย) จํากัด
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3541 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030159
29/03/2021 -

3542 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064030156

29/03/2021

-

-

3543 ขออนุมมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

PR2200064030157

29/03/2021

-

-

3544 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064030165

29/03/2021

-

-

3545 ขออนุมัติจางประกอบลังจิ้งหรีดพรอมอุปกรณ ขนาด 2.4x1.2x0.80
เมตร จํานวน 12 ลัง เพื่อใชสําหรับเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

32,400.00

32,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064030155

29/03/2021

-

-

3546 ขออนุมัติจางเหมาตั้งเสาประกอบโครงเหล็กมุงหลังคา (ไมรวมอุปกรณ)
72 ตารางเมตร เพื่อใชสําหรับเก็บเครื่องจักรทางการเกษตรและโรง
เพาะเห็ด

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064030144

29/03/2021

-

-

3547 ขออนุมัติจางเหมาทาสีโครงหลังคาและโครงผนังโรงเรือน 350 ตาราง
เมตร เพื่อบํารุงรักษาใหสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064030153

29/03/2021

-

-

3548 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

PR2200064030162

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3549 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030163
29/03/2021 -

3550 ขอนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิต
จบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200064030161

29/03/2021

-

-

3551 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200064030164

29/03/2021

-

-

3552 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200064030169

30/03/2021

-

-

3553 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064030172

30/03/2021

-

-

3554 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

PR2200064030174

30/03/2021

-

-

3555 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ สังขวรรณะ

PR2200064030175

30/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3556 ขออนุมติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
3557 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล นิยมสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030167
30/03/2021 -

PR2200064030173

30/03/2021

-

-

3558 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200064030166

30/03/2021

-

-

3559 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200064030168

30/03/2021

-

-

PR2200064030171

30/03/2021

-

-

3560 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

3561 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200064030170

30/03/2021

-

-

3562 จางปริ๊นเอกสารและเขาเลมเอกสารหลักสูตรคณะอัญมณี จํานวน 10
เลม
3563 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

1,120.00

1,120.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป

PR2300064030010

03/03/2021

-

-

PR2300064030013

05/03/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ มโนกวีกิจ
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3564 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมล รักนาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064030025
05/03/2021 -

3565 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภิญญา จริตซื่อ

PR2300064030024

05/03/2021

-

-

3566 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิตรา จันทรสุรีย

PR2300064030023

05/03/2021

-

-

3567 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กาญดา ทํากิจการ

PR2300064030022

05/03/2021

-

-

3568 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ผิวจันทร

PR2300064030017

05/03/2021

-

-

3569 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทณ จันทโรทัยไพจิตร

PR2300064030018

05/03/2021

-

-

3570 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตินันท บุญประคอง

PR2300064030015

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3571 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โพธิกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064030016
05/03/2021 -

3572 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาสริน วงศเครื่อม

PR2300064030020

05/03/2021

-

-

3573 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกนาฏ จางศรี

PR2300064030012

05/03/2021

-

-

3574 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิณหพร สิทธิบุศย

PR2300064030026

05/03/2021

-

-

3575 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา นาวีอุปถัมภ

PR2300064030014

05/03/2021

-

-

3576 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร อุดหนุน

PR2300064030019

05/03/2021

-

-

3577 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุโกมล บุญญนรังษี

PR2300064030021

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3578 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฤทธิ์ ขาวเหลือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064030028
07/03/2021 -

3579 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาณี รักปา

PR2300064030029

07/03/2021

-

-

3580 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรประภา กระหนาย

PR2300064030030

07/03/2021

-

-

3581 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมนวรรณ สังขทอง

PR2300064030031

07/03/2021

-

-

3582 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน เมษะเจริญวงศ

PR2300064030027

07/03/2021

-

-

3583 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการเรียนการสอนและการทําแมพิมพ
เครื่องประดับ จํานวน 16 รายการ
3584 จางปริ๊นเอกสารและเขาเลมเอกสารหลักสูตรคณะอัญมณี จํานวน 8 เลม

30,548.50

PR2300064020019

11/03/2021

-

-

3585 จางปริ๊นเอกสารและเขาเลมเอกสารหลักสูตรคณะอัญมณี จํานวน 10
เลม
3586 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในโครงการแยกขยะลดโลกรอน
3587 จัดซื้อกุญแจบานสวิง จํานวน 1 ชุด

30,548.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกซซไวนสยาม จํากัด

896.00

896.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป

PR2300064030045

13/03/2021

-

-

990.00

990.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป

PR2300064030044

13/03/2021

-

-

PR2300064030046

13/03/2021

-

-

PR2300064010023

18/03/2021

-

-

4,800.00
300.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง อกาลิโก
300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาภัทธอลูมิเนียม
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3588 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมลิ้นชักโตะอาจารย ภายใน
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
3589 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมลิฟตโดยสารภายในอาคาร
หอพักชายวิทยาลัยนานาชาติ
3590 ขอความเห็นชอบในการจัดหากลอง Webcam จํานวน 10 ตัว และ ขา
ตั้งมือถือจํานวน 5 อัน
3591 ขอความเห็นชอบในการจัดจาง ทําตัวยอ BUUIC ลอยตัวทําจากไมพลา
สวูด พรอมฐาน จํานวน 2 ชุด
3592 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมสุขภัณฑหองน้ํา โถปสสาวะชาย
ชั้น ๑ ภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ
3593 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
3594 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
3595 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑในหองพักหลาย
รายการเชน หองน้ํา ประตู ของอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
3596 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด
3597 ขอความเห็นชอบในการจัดหายางรถยนตเพื่อเปลี่ยนรถยนต ทะเบียน
กอ-5374 จํานวน ๔ เสน
3598 ขอความเห็นชอบในการจัดจางทําตราประทับ จํานวน ๓ อัน
3599 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมาลางรถยนต ทะเบียน นค-8305
3600 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
3601 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
3602 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
3603 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมพรอมทาสีศาลพระภูมิ
ของวิทยาลัยนานาชาติ
3604 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมาติดตั้งสัญญาณ เปด-ปด ไฟใหแสง
สวางอัตโนมัติ สําหรับหองน้ําชั้น 1 – 5 ของอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ
3605 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00
2,140.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสวาง

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064030085
04/03/2564 PR2600064030086

04/03/2564

-

-

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR2600064030098

05/03/2564

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600064030099

05/03/2564

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600064030100

05/03/2564

-

-

นายจักรกริส วัฒนศิริ
น.ส. นิภาพร แสงสวาง

91,000.96
75,710.00
5,900.00

91,000.96 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
75,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคลิงค จํากัด
5,900.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส. นิภาพร แสงสวาง

PR2600064030103
PR2600064030104
PR2600064030107

09/03/2564
09/03/2564
09/03/2564

-

-

23,060.00
22,000.00

23,060.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง
22,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต

PR2600064030108
PR2600064030112

09/03/2564
10/03/2564

-

-

PR2600064030138

15/03/2564

-

-

PR2600064030139

15/03/2564

-

-

PR2600064030140
PR2600064030141

16/03/2564
16/03/2564

-

-

PR2600064030147

18/03/2564

-

-

PR2600064030149

18/03/2564

-

-

PR2600064030153

22/03/2564

-

-

PR2600064030155

22/03/2564

-

-

570.00
220.00
99,830.00
4,550.00

570.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ
220.00 เฉพาะเจาะจง รักษคารแคร 2
99,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคลิงค จํากัด
4,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอรพรรณ บุญมวง

4,650.00

4,650.00 เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

90,950.00

90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวทาวนเทคนิค จํากัด

1,600.00

นางสาวอรพรรณ บุญมวง
น.ส. นิภาพร แสงสวาง

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคลิงค จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3606 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด
3607 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
3608 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเครื่องไทยธรรมสําหรับใชในโครงการ
ทําบุญวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 18 ป ของวิทยาลัยฯ
3609 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเชาเต็นท สําหรับใชในโครงการทําบุญวัน
คลายวันสถาปนาครบรอบ 18 ป ของวิทยาลัยฯ
3610 ขอความเห็นชอบในการจัดหาธูป เทียน สายสิญจน และวัสดุตกแตง
สถานที่รวมถึงศาลพระภูมิ สําหรับใชในโครงการทําบุญวันคลายวัน
สถาปนาครบรอบ 18 ป ของวิทยาลัยฯ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
54,861.60
4,800.00
4,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

54,861.60 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอรพรรณ บุญมวง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง

เมืองใหมสังฆภัณฑ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064030161
23/03/2564 PR2600064030163
23/03/2564 PR2600064030164

24/03/2564

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง สุเทพ เทงเจียว

PR2600064030165

24/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เมืองใหมสังฆภัณฑ

PR2600064030166

24/03/2564

-

-

PR2600064030168

24/03/2564

-

-

PR2600064030169

25/03/2564

-

-

PR2600064030173

26/03/2564

-

-

PR2600064030174
PR2600064030175
PR2600064030176

26/03/2564
26/03/2564
29/03/2564

-

-

PR2600064030177
PR2600064030178

29/03/2564
29/03/2564

-

-

PR2600064030179
PR2700064030002

29/03/2564
01/03/2021

-

-

3611 ขอความเห็นชอบในการจัดหาดอกไม พวงมาลัยสําหรับใชในโครงการ
ทําบุญวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 18 ป ของวิทยาลัยฯ
3612 ขอความเห็นชอบในการจัดหาปายไวนิล การดบัตรเชิญ ซองใสการด
และของชํารวยสําหรับใชในโครงการทําบุญวันคลายวันสถาปนา
ครบรอบ 18 ป ของวิทยาลัยฯ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

3613 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําจืด จํานวน 17,000 ลิตร

3,500.00

รานดอกไมเจียมจิตต
1. บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ 2. ปริญญา โฟ
โตดิจิตอล 3. นายจักรกริส วัฒนศิริ

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายชลอ กองวาจา และ นายนิติพงศ อยูคง
3614 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ํามันรถ เดือน เมษายน 2564
3615 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่ม 200 แพ็ค
3616 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1
เครื่อง
3617 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน เดือน เม.ย. 2564
3618 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสาร และเขาเลม เดือน เมษายน
2564
3619 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสารสวนเกิน เดือน เม.ย. 64
3620 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาซักรีดผาในศูนยบริการฯ เดือนมีนาคม 2564

400.00
9,600.00
8,025.00
21,400.00
25,000.00
5,350.00
5,000.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง
9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8,025.00 เฉพาะเจาะจง วี แมกซ โซลูชั่น
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด
25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส
5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต เผาจินดา/ เสนอราคา 3,656 บาท
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3621 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารเขาเลม

3622 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่น ฯ วันที่ 16 มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

900.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 900 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2700064030001
01/03/2021 -

67,925.00

67,925.00 เฉพาะเจาะจง รานลิมมงกี,่ รานจานชามบางแสน,บ.สยามโกลบอล PR2700064030007
เฮาส จํากัด,บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
,บ.เซ็นทรัล ฟูดรีเทล จํากัด, บ.โรบินสัน จํากัด, บ.
ออฟฟศเมท(ไทย) จํากัด,เซฟทเคมีและบรรจุภัณฑ
,บ.เซปเปอร สเกลส จํากัด, บมจ.จันทรเจา ลองจิ
วิต/ี้ เสนอราคา 48,592.53 บาท

09/03/2021

-

-

3623 ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพร ในศูนยบริการการแพทยแผนไทย ฯ
ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,246.50

5,246.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด/เสนอราคา 5,246.50 บาท PR2700064030008

12/03/2021

-

-

3624 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ ใสยาทา/เสนอราคา 3,500 บาท

PR2700064030009

17/03/2021

-

-

3625 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกโครงการศึกษาสมุนไพร ตามศาสตร
การแพทยแผนไทย วันที่ 24 มีนาคม 2564

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (แปน) /เสนอราคา 1,495 บาท

PR2700064030010

18/03/2021

-

-

3626 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาบริการจัดทําวีดีโอ-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่นของวิสาหกิจ
ชุมชนบางพระดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง Sillhouette Light Studio/ เสนอราคา 20,000
บาท

PO2700064030001

25/03/2021

-

-

3627 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

PR2800064030007

01/03/2021

-

-

3628 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

PR2800064030002

01/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3629 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวดี ทวีชาติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030014
01/03/2021 -

3630 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800064030011

01/03/2021

-

-

3631 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800064030012

01/03/2021

-

-

3632 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีพงษ ฐิติรัตนกุล

PR2800064030010

01/03/2021

-

-

3633 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800064030013

01/03/2021

-

-

3634 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางคาถายเเอกสารเพื่อเสนอเลมหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สง
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา เพื่อประทับตรา
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป

PR2800064030001

01/03/2021

-

-

3635 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800064030018

01/03/2021

-

-

3636 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR2800064030017

01/03/2021

-

-

3637 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

PR2800064030020

01/03/2021

-

-
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3638 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030021
01/03/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

PR2800064030019

01/03/2021

-

-

3639 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

3640 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800064030016

01/03/2021

-

-

3641 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800064030015

01/03/2021

-

-

3642 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน จันทะสอน

PR2800064030003

01/03/2021

-

-

3643 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800064030004

01/03/2021

-

-

3644 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800064030005

01/03/2021

-

-

3645 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800064030006

01/03/2021

-

-

3646 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

PR2800064030009

01/03/2021

-

-

3647 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

PR2800064030023

02/03/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ชูบาล

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง
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3648 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030025
02/03/2021 -

3649 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800064030022

02/03/2021

-

-

3650 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800064030024

02/03/2021

-

-

3651 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สยาม ปญญา

PR2800064030026

02/03/2021

-

-

3652 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800064030028

02/03/2021

-

-

3653 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800064030029

02/03/2021

-

-

3654 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800064030030

02/03/2021

-

-

3655 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

PR2800064030031

02/03/2021

-

-

3656 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

PR2800064030027

02/03/2021

-

-

3657 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800064030032

02/03/2021

-

-
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3658 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030036
02/03/2021 -

3659 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800064030033

02/03/2021

-

-

3660 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800064030034

02/03/2021

-

-

3661 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800064030035

02/03/2021

-

-

3662 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกฏ ชัยเสนา

PR2800064030042

02/03/2021

-

-

3663 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800064030043

02/03/2021

-

-

3664 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800064030044

02/03/2021

-

-

3665 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800064030046

02/03/2021

-

-

3666 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

PR2800064030047

02/03/2021

-

-

3667 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800064030048

02/03/2021

-

-
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3668 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030049
02/03/2021 -

3669 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800064030050

02/03/2021

-

-

3670 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800064030045

02/03/2021

-

-

3671 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

PR2800064030051

02/03/2021

-

-

3672 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร พิทักษสงคราม

PR2800064030057

02/03/2021

-

-

3673 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800064030058

02/03/2021

-

-

3674 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800064030059

02/03/2021

-

-

3675 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

PR2800064030060

02/03/2021

-

-

3676 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800064030061

02/03/2021

-

-

3677 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800064030064

02/03/2021

-

-

หน ้า 296

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3678 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030063
02/03/2021 -

3679 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800064030065

02/03/2021

-

-

3680 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800064030066

02/03/2021

-

-

3681 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800064030062

02/03/2021

-

-

3682 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800064030081

02/03/2021

-

-

3683 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800064030073

02/03/2021

-

-

3684 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา แสนจันทร

PR2800064030074

02/03/2021

-

-

3685 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800064030075

02/03/2021

-

-

3686 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แกวลือชัย

PR2800064030076

02/03/2021

-

-

3687 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800064030078

02/03/2021

-

-
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3688 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030077
02/03/2021 -

3689 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800064030079

02/03/2021

-

-

3690 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800064030080

02/03/2021

-

-

3691 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800064030041

02/03/2021

-

-

3692 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมขลา ไทยพิทักษ

PR2800064030040

02/03/2021

-

-

3693 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800064030037

02/03/2021

-

-

3694 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

PR2800064030039

02/03/2021

-

-

3695 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีธนกร เนตรสวาง

PR2800064030038

02/03/2021

-

-

3696 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800064030055

02/03/2021

-

-

3697 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800064030056

02/03/2021

-

-
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3698 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030052
02/03/2021 -

3699 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800064030053

02/03/2021

-

-

3700 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800064030054

02/03/2021

-

-

3701 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800064030067

02/03/2021

-

-

3702 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800064030068

02/03/2021

-

-

3703 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800064030069

02/03/2021

-

-

3704 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800064030070

02/03/2021

-

-

3705 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800064030071

02/03/2021

-

-

3706 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

PR2800064030072

02/03/2021

-

-

PR2800064030082
PR2800064030085

03/03/2021
05/03/2021

-

-

3707 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
3708 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร

3,000.00
1,795.14

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
1,795.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด
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3709 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมรถไถ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
3710 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซม มอเตอรปมน้ํา หมายเลข
ครุภัณฑ 600401001000016
3711 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีการเกษตร (76120459)
3712 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
950.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ธานินทรการยนต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030088
10/03/2021 -

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสรพงษ แอรเซอรวิส

PR2800064030089

10/03/2021

-

-

4,095.70

4,095.70 เฉพาะเจาะจง รานสมสวนบูติค,บ.เอนพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด PR2800064030090

15/03/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

PR2800064030099

26/03/2021

-

-

3713 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน จันทะสอน

PR2800064030100

26/03/2021

-

-

3714 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800064030103

26/03/2021

-

-

3715 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800064030102

26/03/2021

-

-

3716 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800064030101

26/03/2021

-

-

3717 เพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ) บัณฑิต ตําบลหนองหวา
3718 เพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ) บัณฑิต ตําบลหนองหวา
3719 เพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ) บัณฑิต ตําบลหนองหวา
3720 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

PR2800064030104

27/03/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีพงษ ฐิติรัตนกุล

PR2800064030106

27/03/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ชูบาล

PR2800064030105

27/03/2021

-

-

PR2800064030116

28/03/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก
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3721 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030117
28/03/2021 -

3722 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR2800064030115

28/03/2021

-

-

3723 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

PR2800064030118

28/03/2021

-

-

3724 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

PR2800064030120

28/03/2021

-

-

3725 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800064030110

28/03/2021

-

-

3726 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800064030114

28/03/2021

-

-

3727 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวดี ทวีชาติ

PR2800064030111

28/03/2021

-

-

3728 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800064030108

28/03/2021

-

-

3729 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800064030109

28/03/2021

-

-

3730 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800064030112

28/03/2021

-

-
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3731 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030113
28/03/2021 -

3732 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800064030139

30/03/2021

-

-

3733 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800064030145

30/03/2021

-

-

3734 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800064030138

30/03/2021

-

-

3735 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800064030140

30/03/2021

-

-

3736 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สยาม ปญญา

PR2800064030142

30/03/2021

-

-

3737 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกฏ ชัยเสนา

PR2800064030127

30/03/2021

-

-

3738 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800064030128

30/03/2021

-

-

3739 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800064030129

30/03/2021

-

-

3740 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800064030131

30/03/2021

-

-
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3741 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030132
30/03/2021 -

3742 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800064030133

30/03/2021

-

-

3743 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800064030134

30/03/2021

-

-

3744 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800064030135

30/03/2021

-

-

3745 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800064030130

30/03/2021

-

-

3746 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

PR2800064030136

30/03/2021

-

-

3747 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร พิทักษสงคราม

PR2800064030148

30/03/2021

-

-

3748 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800064030149

30/03/2021

-

-

3749 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800064030150

30/03/2021

-

-

3750 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800064030157

30/03/2021

-

-
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3751 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030151
30/03/2021 -

3752 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800064030152

30/03/2021

-

-

3753 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800064030153

30/03/2021

-

-

3754 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800064030155

30/03/2021

-

-

3755 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800064030154

30/03/2021

-

-

3756 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800064030156

30/03/2021

-

-

3757 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800064030126

30/03/2021

-

-

3758 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมขลา ไทยพิทักษ

PR2800064030125

30/03/2021

-

-

3759 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800064030122

30/03/2021

-

-

3760 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

PR2800064030124

30/03/2021

-

-

หน ้า 304

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3761 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีธนกร เนตรสวาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030123
30/03/2021 -

3762 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800064030146

30/03/2021

-

-

3763 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800064030147

30/03/2021

-

-

3764 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

PR2800064030143

30/03/2021

-

-

3765 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800064030144

30/03/2021

-

-

3766 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800064030141

30/03/2021

-

-

3767 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800064030160

31/03/2021

-

-

3768 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
การผลิตผักและปลูกพืชไรดิน
3769 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

4,650.00

4,650.00 เฉพาะเจาะจง รานคาในตลาดวัฒนานคร

PR2800064030158

31/03/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800064030162

31/03/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

PR2800064030163

31/03/2021

-

-

3770 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ
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3771 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030159
31/03/2021 -

3772 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800064030181

31/03/2021

-

-

3773 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

PR2800064030184

31/03/2021

-

-

3774 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800064030180

31/03/2021

-

-

3775 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800064030182

31/03/2021

-

-

3776 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800064030183

31/03/2021

-

-

3777 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800064030178

31/03/2021

-

-

3778 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800064030170

31/03/2021

-

-

3779 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา แสนจันทร

PR2800064030171

31/03/2021

-

-

3780 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800064030172

31/03/2021

-

-
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3781 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แกวลือชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030173
31/03/2021 -

3782 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800064030177

31/03/2021

-

-

3783 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800064030175

31/03/2021

-

-

3784 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

PR2800064030169

31/03/2021

-

-

3785 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

PR2800064030174

31/03/2021

-

-

3786 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800064030176

31/03/2021

-

-

3787 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800064030164

31/03/2021

-

-

3788 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800064030165

31/03/2021

-

-

3789 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800064030166

31/03/2021

-

-

3790 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800064030167

31/03/2021

-

-
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3791 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064030168
31/03/2021 -

3792 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800064030161

31/03/2021

-

-

3793 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300064030019

01/03/2021

-

-

3794 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300064030004

01/03/2021

-

-

3795 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300064030018

01/03/2021

-

-

3796 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300064030020

01/03/2021

-

-

3797 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300064030021

01/03/2021

-

-

3798 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

PR3300064030014

01/03/2021

-

-

3799 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300064030008

01/03/2021

-

-

3800 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300064030009

01/03/2021

-

-
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3801 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030011
01/03/2021 -

3802 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300064030013

01/03/2021

-

-

3803 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300064030016

01/03/2021

-

-

3804 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300064030010

01/03/2021

-

-

3805 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300064030012

01/03/2021

-

-

3806 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300064030015

01/03/2021

-

-

3807 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300064030017

01/03/2021

-

-

3808 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

PR3300064030007

01/03/2021

-

-

3809 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300064030005

01/03/2021

-

-

3810 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300064030003

01/03/2021

-

-
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3811 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. สันติพงษ จันทรทองดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030006
01/03/2021 -

3812 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300064030022

01/03/2021

-

-

3813 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300064030040

02/03/2021

-

-

3814 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300064030042

02/03/2021

-

-

3815 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

PR3300064030041

02/03/2021

-

-

3816 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300064030038

02/03/2021

-

-

3817 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300064030039

02/03/2021

-

-

3818 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันญาดา คงเกิด

PR3300064030058

02/03/2021

-

-

3819 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300064030060

02/03/2021

-

-

3820 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

PR3300064030061

02/03/2021

-

-
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3821 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุตรพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030062
02/03/2021 -

3822 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300064030059

02/03/2021

-

-

3823 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300064030078

02/03/2021

-

-

3824 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300064030080

02/03/2021

-

-

3825 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300064030081

02/03/2021

-

-

3826 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300064030079

02/03/2021

-

-

3827 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300064030077

02/03/2021

-

-

3828 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

PR3300064030028

02/03/2021

-

-

3829 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา สิงหาเขต

PR3300064030030

02/03/2021

-

-

3830 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300064030031

02/03/2021

-

-
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3831 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030037
02/03/2021 -

3832 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300064030035

02/03/2021

-

-

3833 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300064030036

02/03/2021

-

-

3834 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทักษิณ

PR3300064030032

02/03/2021

-

-

3835 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300064030034

02/03/2021

-

-

3836 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300064030033

02/03/2021

-

-

3837 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300064030029

02/03/2021

-

-

3838 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

PR3300064030053

02/03/2021

-

-

3839 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

PR3300064030048

02/03/2021

-

-

3840 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300064030056

02/03/2021

-

-
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3841 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030049
02/03/2021 -

3842 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300064030050

02/03/2021

-

-

3843 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300064030051

02/03/2021

-

-

3844 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300064030054

02/03/2021

-

-

3845 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

PR3300064030055

02/03/2021

-

-

3846 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300064030052

02/03/2021

-

-

3847 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงเรือง

PR3300064030057

02/03/2021

-

-

3848 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

PR3300064030069

02/03/2021

-

-

3849 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300064030067

02/03/2021

-

-

3850 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300064030068

02/03/2021

-

-
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3851 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030070
02/03/2021 -

3852 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300064030071

02/03/2021

-

-

3853 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300064030072

02/03/2021

-

-

3854 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300064030075

02/03/2021

-

-

3855 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300064030076

02/03/2021

-

-

3856 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณเจตนา อนุตตรียพงศ

PR3300064030073

02/03/2021

-

-

3857 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300064030074

02/03/2021

-

-

3858 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

PR3300064030025

02/03/2021

-

-

3859 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรแรม แขมเกษม

PR3300064030024

02/03/2021

-

-

3860 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300064030023

02/03/2021

-

-
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3861 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030027
02/03/2021 -

3862 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300064030026

02/03/2021

-

-

3863 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300064030044

02/03/2021

-

-

3864 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300064030046

02/03/2021

-

-

3865 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300064030047

02/03/2021

-

-

3866 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300064030045

02/03/2021

-

-

3867 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300064030043

02/03/2021

-

-

3868 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ นามไพร

PR3300064030066

02/03/2021

-

-

3869 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300064030064

02/03/2021

-

-

3870 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอวรรรณ อินทรอนงค

PR3300064030065

02/03/2021

-

-
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3871 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030063
02/03/2021 -

3872 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร
3873 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

2,078.54
5,000.00

2,078.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300064030086
PR3300064030105

05/03/2021
31/03/2021

-

-

3874 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300064030108

31/03/2021

-

-

3875 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300064030104

31/03/2021

-

-

3876 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. สันติพงษ จันทรทองดี

PR3300064030102

31/03/2021

-

-

3877 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300064030107

31/03/2021

-

-

3878 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

PR3300064030103

31/03/2021

-

-

3879 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300064030100

31/03/2021

-

-

3880 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300064030101

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3881 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

3882 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมเพื่อดําเนินเสนอเลม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อสงงานหลักสูตร

580.00

3883 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

3884 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏ บัติงานโครงการการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ( 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม
พ.ศ. 2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

580.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064030099
31/03/2021 -

PR3300064030093

31/03/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300064030106

31/03/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030002

01/03/2021

-

-

3885 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030022

01/03/2021

-

-

3886 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030008
บาท

01/03/2021

-

-

3887 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030011

01/03/2021

-

-

3888 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030009

01/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3889 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
5,000.00
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030004
01/03/2021 -

3890 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030006

01/03/2021

-

-

3891 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030005

01/03/2021

-

-

3892 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา

PR3600064030007

01/03/2021

-

-

3893 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030010
บาท

01/03/2021

-

-

3894 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030032

01/03/2021

-

-

3895 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030042
บาท

01/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3896 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
15,000.00
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030038
01/03/2021 -

3897 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030028

01/03/2021

-

-

3898 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030023

01/03/2021

-

-

3899 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030033

01/03/2021

-

-

3900 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030040

01/03/2021

-

-

3901 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030035
15,000.00 บาท

01/03/2021

-

-

3902 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

01/03/2021

-

-

หน ้า 319

PR3600064030029

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3903 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
15,000.00
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชยา กาบขุนทด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030026
01/03/2021 -

3904 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030036

01/03/2021

-

-

3905 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030041

01/03/2021

-

-

3906 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030030

01/03/2021

-

-

3907 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030027

01/03/2021

-

-

3908 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030037

01/03/2021

-

-

3909 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ศรีบุญชู ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030024

01/03/2021

-

-

หน ้า 320

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3910 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
15,000.00
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030031
01/03/2021 บาท

3911 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030039

01/03/2021

-

-

3912 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030025

01/03/2021

-

-

3913 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030018
บาท

01/03/2021

-

-

3914 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค าคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030013

01/03/2021

-

-

3915 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี าคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064030015

01/03/2021

-

-

3916 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

01/03/2021

-

-

หน ้า 321

PR3600064030021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3917 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
9,000.00
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง
จาง 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030020
01/03/2021 -

3918 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030012

01/03/2021

-

-

3919 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030017

01/03/2021

-

-

3920 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064030016

01/03/2021

-

-

3921 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31
มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิวัตร มีลาภ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064030019

01/03/2021

-

-

3922 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) จํานวน 1
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030003

01/03/2021

-

-

3923 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
) ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030044

02/03/2021

-

-
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3924 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ประเภทประชาชน (1
ตําบล 1 มหาวิทยาลัย )ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030045
02/03/2021 บาท

3925 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030062

02/03/2021

-

-

3926 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030058
บาท

02/03/2021

-

-

3927 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030060

02/03/2021

-

-

3928 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030059

02/03/2021

-

-

3929 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030061

02/03/2021

-

-

3930 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030065
บาท

02/03/2021

-

-
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3931 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030067
02/03/2021 -

3932 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030064

02/03/2021

-

-

3933 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท PR3600064030071

02/03/2021

-

-

3934 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064030014

02/03/2021

-

-

3935 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030055

02/03/2021

-

-

3936 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030054

02/03/2021

-

-

3937 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030056

02/03/2021

-

-

หน ้า 324

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3938 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030057
02/03/2021 -

3939 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030086

02/03/2021

-

-

3940 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030084

02/03/2021

-

-

3941 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030087

02/03/2021

-

-

3942 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030078

02/03/2021

-

-

3943 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030079

02/03/2021

-

-

3944 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030081
บาท

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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3945 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030085
02/03/2021 บาท

3946 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030083
บาท

02/03/2021

-

-

3947 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030101

02/03/2021

-

-

3948 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030095

02/03/2021

-

-

3949 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030094

02/03/2021

-

-

3950 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030102

02/03/2021

-

-

3951 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030099

02/03/2021

-

-

หน ้า 326

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3952 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030097
02/03/2021 บาท

3953 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030096

02/03/2021

-

-

3954 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030100

02/03/2021

-

-

3955 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030098

02/03/2021

-

-

3956 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030049

02/03/2021

-

-

3957 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030050

02/03/2021

-

-

3958 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030051

02/03/2021

-

-
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3959 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030068
02/03/2021 -

3960 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรปรียา อุทัยวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030053

02/03/2021

-

-

3961 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030066

02/03/2021

-

-

3962 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030052

02/03/2021

-

-

3963 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030070
15,000.00 บาท

02/03/2021

-

-

3964 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030063

02/03/2021

-

-

3965 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064030072

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3966 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030076
02/03/2021 -

3967 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030074

02/03/2021

-

-

3968 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030073
บาท

02/03/2021

-

-

3969 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064030075

02/03/2021

-

-

3970 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย จําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030090

02/03/2021

-

-

3971 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย จําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030089

02/03/2021

-

-

3972 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย จําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030092

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3973 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย จําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030088
02/03/2021 -

3974 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030047

02/03/2021

-

-

3975 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064030048

02/03/2021

-

-

3976 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย
)ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030046

02/03/2021

-

-

3977 ขออนุมัติจัดซื้อ Co2 จํานวน 1 ทอ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน
รายวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว สําหรับนิสิตชีวเวชศาสตร

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ราคา PR3600064030104
ที่ตกลง 2,247.00 บาท

03/03/2021

-

-

3978 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดความเปนกรด - ดาง pH Meter จํานวน 1
เครื่อง

16,050.00

PO3600064030001

03/03/2021

-

-

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
16,050.00 บาท

3979 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030069
5,000.00 บาท

03/03/2021

-

-

3980 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย จําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

03/03/2021

-

-
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PR3600064030091

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3981 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030080
03/03/2021 -

3982 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030093
บาท

03/03/2021

-

-

3983 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030077
บาท

03/03/2021

-

-

3984 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030082

03/03/2021

-

-

3985 ขออนุมัติจัดซื้อเกาอี้สแตนเลส หมุนปรับระดับสูง - ต่ํา จํานวน ๕๐ ตัว

125,000.00

125,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต ราคาที่ตกลงซื้อ
125,000.00 บาท

PO3600064030002

04/03/2021

-

-

3986 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน
458 กิโลกรัม

12,251.50

PO3600064030004

06/03/2021

-

-

3987 ขออนุมัติจางเหมาบริการเดินระบบไฟปลั๊กกราวน จํานวน 1 งาน หอง
309 310 จํานวน 1 งาน

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
4,700.00 บาท

PR3600064030112

07/03/2021

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด (สาขาแหลมทองบางแสน)
ราคาที่ตกลงจาง 300.00 บาท

PR3600064030113

08/03/2021

-

-

3988 ขออนุมัติจัดซื้อไสปากกา จํานวน 10 อัน (เงินหมุน)

12,251.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
12,251.50 บาท
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3989 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับสงอาจารยมยุรี
ขันติพงศ มาสอนรายวิชา 68232259 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก
ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 (อ.ชลธิดาสํารองจาย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตย ตาลแวววาว ราคาที่ตกลงจาง
2,900.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030129
09/03/2021 -

3990 ขออนุมัติจัดซื้อโถเพาะเชื้อจุลินทร-แบคทีเรียแบบไรออกซิเจน จํานวน
1 เครื่อง

11,074.50

11,074.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,074.50 บาท

PO3600064030005

09/03/2021

-

-

3991 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับเม็ดเลือดขาว แบบแปนกด 8 คีย จํานวน 4
เครื่อง

19,688.00

19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด
ราคาที่ตกลง 19,688.00 บาท

PO3600064030006

09/03/2021

-

-

3992 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัล จํานวน 2 ชิ้น เพื่อใชสําหรับเปนรางวัลใน
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (อ.
กรรณิการสํารองจาย)

1,000.00

585.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงจาง 585.00 บาท

PR3600064030131

10/03/2021

-

-

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064030007
12,000.00 บาท

10/03/2021

-

-

3993 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 KVA จํานวน 1 เครื่อง

12,000.00

3994 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายา/สารเคมี จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย รหัสวิชา 680323
สําหรับนิสิตแพทยศาสตร รหัสวิชา 684312 สําหรับนิสิตสาขาชีวเวช
ศาสตรและสําหรับนิสิตโภชนบําบัด และรายวิชา จุลชีววิทยา ปรสิต
วิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน ฯ(อ.ทิษฏยาสํารองจาย)

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ราคาที่ตกลงซื้อ 400.00 บาท

PR3600064030136

10/03/2021

-

-

3995 ขออนุมัติจัดจางจัดทําเอกสารการประชุม จํานวน 30 ชุด เพื่อใช
สําหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ทางหองปฏิบัติการแบบแมนยําเพื่อรองรับโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
ในวันที่ 19 , 20 , 21,27 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

PR3600064030145

12/03/2021

-

-

3996 ขออนุมัติจัดซื้อแฟมปกและคาจัดทําใบประกาศนียบัตร เพื่อมอบใหแก
ผูผานการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติด
เชื้อทางหองปฏิบัติการแบบแมนยําเพื่อรองรับโรคอุบัติใหมและโรค
อุบัติซ้ํา ฯ ในวันที่ 19,20,21,27 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 14,400.00 บาท PR3600064030151

12/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3997 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดที่ใชทําแลปรายวิชา 68630561
หลักการจัดการ การบริการอาหาร Principles of Food Service
Management) โดยใชทําแลปวันเสารที่ 13 มี.ค. 2564(อ.อุไรภรณ
สํารองจาย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,725.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,725.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่ตกลงจาง 2,725.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030152
12/03/2021 -

3998 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 2 รายการ และจัดซื้อ
สายLan 5 เมตร

3,207.96

3,207.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030153
3,207.96 บาท

15/03/2021

-

-

3999 ขออนุมัติจัดซื้อไมโครโฟนสาย TOA สายยาว 10 เมตร จํานวน 2 ตัว

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030154
3,700.00 บาท

15/03/2021

-

-

4000 ขออนุมัติคาบริการเชาเครื่องตรวจวิเคราะหชนิดของจุลินทรียโดย
เทคนิคระดับโมเลกุล จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏ บัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางหองปฏิบัติการฯ

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ราคาที่ตก PO3600064030010
ลงจาง 50,000.00 บาท

16/03/2021

-

-

4001 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทาง
หองปฏิบัติการฯ ในวันที่ 19,20,21,27 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

8,356.70

8,356.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030158
8,356.70 บาท

16/03/2021

-

-

4002 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทาง
หองปฏิบัติการฯ

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ราคาที่ตก PO3600064030009
ลงจาง 10,700.00 บาท

16/03/2021

-

-

4003 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทาง
หองปฏิบัติการแบบแมนยําฯ ในวันที่ 19 ,20,21,27 และ 28 มีนาคม
2564

3,199.30

3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 3,199.30 PR3600064030157
บาท

16/03/2021

-

-

4004 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทาง
หองปฏิบัติการแบบแมนยํา ฯ ในวันที่ 19,20,21,27 และ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2564

1,360.00

1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่ตก PR3600064030165
ลงจาง 1,360.00 บาท

17/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
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วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4005 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 3 วัน เพื่อรับ - สงอาจารย
4,200.00
โภชนบําบัดออกนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพในชุมชนในรายวิชา
68633161 โภชนาการชุมชน ในวันที่ 29 มีนาคม ,2 เมษายน และ 5
เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี (อ.อุไรภรณสํารองจาย)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,200.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง
4,200.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030182
22/03/2021 -

4006 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
กิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยาเซลล
นอกระบบนรีเวช (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 1 เมษายน 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500.00 PR3600064030186
บาท

23/03/2021

-

-

4007 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการสหเวชฯ รวมใจ FAHs ใส สบาย
ตา ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณอาคารวิทยา
ศาสตรการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

10,000.00

8,680.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนรุง สิค ราคาที่ตกลงซื้อ 1,000 บาท,ราน PR3600064030188
สยามการเกษตร ราคาที่ตกลงซื้อ 900 บาท,บริษัท
ฮารดแวรเฮาส จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 4,980 บาท
,คุณสุรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตกลงจาง 1,800
บาท

23/03/2021

-

-

4008 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
อนงค กระจางและอาจารยกิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา
68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลลนรีเวช (Gynecological Cytology
Laboratory) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500.00 PR3600064030185
บาท

23/03/2021

-

-

4009 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สงอาจารย
กิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยาเซลล
นอกระบบนรีเวช (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 8 เมษายน 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลงจาง 500.00 PR3600064030187
บาท

23/03/2021

-

-

PR3600064030189

24/03/2021

-

-

80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด(มหาชน) PR3600064030200
สาขาบางแสน ราคาที่ตกลงจาง 80.00 บาท

25/03/2021

-

-

4010 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องสแกนนิ้วมือ จํานวน 1 เครื่อง

4011 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 3.00 ลิตร เพื่อใชสําหรับ
การจัดกิจกรรมของคณะสหเวชศาสตรและขนพัสดุจากไปรษณีย
53030030100003

3,531.00

80.00

3,531.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส ราคาที่ตกลงจาง
3,531.00 บาท
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4012 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

4013 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

4014 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

4015 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

4016 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030210
26/03/2021 บาท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิวัตร มีลาภ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064030220

26/03/2021

-

-

PR3600064030215

26/03/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030211

26/03/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030208

26/03/2021

-

-

4017 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030212

26/03/2021

-

-

4018 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030206
15,000.00 บาท

26/03/2021

-

-

เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4019 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030214
26/03/2021 -

4020 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030213

26/03/2021

-

-

4021 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030209

26/03/2021

-

-

4022 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030219

26/03/2021

-

-

4023 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง
จาง 9,000.00 บาท

PR3600064030216

26/03/2021

-

-

4024 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030218

26/03/2021

-

-

4025 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030217
บาท

26/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4026 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030207
26/03/2021 -

4027 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง
ศาสตราจารย นพ.ยง ภูวรวรรณ มาเปนวิทยากรในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางหองปฏิบัติการแบบแมนยําเพื่อ
รองรับโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย ราคาที่ตกลงจาง 3,000.00 PR3600064030235
บาท

27/03/2021

-

-

4028 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค าคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030229

27/03/2021

-

-

4029 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030224

27/03/2021

-

-

4030 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030223

27/03/2021

-

-

4031 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030225

27/03/2021

-

-

4032 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030222

27/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4033 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030231
27/03/2021 -

4034 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชยา กาบขุนทด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030234

27/03/2021

-

-

4035 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030233

27/03/2021

-

-

4036 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ศรีบุญชู ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030232

27/03/2021

-

-

4037 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี าคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064030228

27/03/2021

-

-

4038 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030230

27/03/2021

-

-

4039 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030226

27/03/2021

-

-

หน ้า 338

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4040 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064030227
27/03/2021 -

4041 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030221

27/03/2021

-

-

4042 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030247

29/03/2021

-

-

4043 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030239

29/03/2021

-

-

4044 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030272
บาท

29/03/2021

-

-

4045 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030274

29/03/2021

-

-

4046 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030273

29/03/2021

-

-

หน ้า 339

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4047 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030275
29/03/2021 -

4048 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064030252

29/03/2021

-

-

4049 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030254

29/03/2021

-

-

4050 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030253

29/03/2021

-

-

4051 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030255

29/03/2021

-

-

4052 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030256

29/03/2021

-

-

4053 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030270

29/03/2021

-

-

หน ้า 340

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4054 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030268
29/03/2021 -

4055 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030271

29/03/2021

-

-

4056 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030262

29/03/2021

-

-

4057 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030263

29/03/2021

-

-

4058 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030266

29/03/2021

-

-

4059 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030264

29/03/2021

-

-

4060 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030265
บาท

29/03/2021

-

-

หน ้า 341

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4061 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030269
29/03/2021 บาท

4062 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030267
บาท

29/03/2021

-

-

4063 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030242

29/03/2021

-

-

4064 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030243

29/03/2021

-

-

4065 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030244

29/03/2021

-

-

4066 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030249

29/03/2021

-

-

4067 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรปรียา อุทัยวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030246

29/03/2021

-

-

หน ้า 342

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4068 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030248
29/03/2021 -

4069 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030245

29/03/2021

-

-

4070 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030250
15,000.00 บาท

29/03/2021

-

-

4071 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064030251

29/03/2021

-

-

4072 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030260

29/03/2021

-

-

4073 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030258

29/03/2021

-

-

4074 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030257
บาท

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4075 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030259
29/03/2021 -

4076 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030261
บาท

29/03/2021

-

-

4077 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030238

29/03/2021

-

-

4078 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030240

29/03/2021

-

-

4079 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064030236
บาท

29/03/2021

-

-

4080 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064030241

29/03/2021

-

-

4081 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030276

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4082 ขออนุมัติจัดซื้อพลาสติกเคลือบบัตร A4 จํานวน 2 แพ็ค

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
558.01

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

558.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
558.01 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030297
30/03/2021 -

4083 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

PR3600064030277

30/03/2021

-

-

4084 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030307

30/03/2021

-

-

4085 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลาราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064030309

30/03/2021

-

-

4086 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030306
บาท

30/03/2021

-

-

4087 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030305

30/03/2021

-

-

4088 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030302

30/03/2021

-

-
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4089 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030300
30/03/2021 -

4090 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030304

30/03/2021

-

-

4091 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030299

30/03/2021

-

-

4092 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030303
บาท

30/03/2021

-

-

4093 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030301

30/03/2021

-

-

4094 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030293
บาท

30/03/2021

-

-

4095 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064030295
5,000.00 บาท

30/03/2021

-

-
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4096 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030294
30/03/2021 -

4097 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064030292

30/03/2021

-

-

4098 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท PR3600064030296

30/03/2021

-

-

4099 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030290

30/03/2021

-

-

4100 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030284

30/03/2021

-

-

4101 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030283

30/03/2021

-

-

4102 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030291

30/03/2021

-

-
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4103 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030288
30/03/2021 -

4104 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030282
บาท

30/03/2021

-

-

4105 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064030286
บาท

30/03/2021

-

-

4106 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030285

30/03/2021

-

-

4107 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030289

30/03/2021

-

-

4108 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064030287

30/03/2021

-

-

4109 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

PR3600064030279

30/03/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

หน ้า 348

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4110 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064030278
30/03/2021 -

4111 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030280

30/03/2021

-

-

4112 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064030281

30/03/2021

-

-

4113 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064030308
บาท

30/03/2021

-

-

4114 จางลางทําความสะอาดคอนโทรลวารวถังเก็บน้ําใตอาคาร จํานวน 2 จุด

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064030009

02/03/2564

-

-

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064030001

02/03/2564

-

-

4116 ซื้อแบตเตอรี่ถานกระดุมลิเธียม จํานวน 30 กอน

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064030019

03/03/2564

-

-

4117 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน132 ถัง

4,620.00

4,620.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน

PR3800064030032

08/03/2564

-

-

PR3800064030033

08/03/2564

-

-

4115 ซื้อขาตั้งกลองวิดีโอ 1 ชุด และขาตั้งไมโครโฟน จํานวน 2 ชุด

4118 ซื้อน้ํามันเเครื่องรถจักรยานยนตเพื่อเปลี่ยนรถจักรยานยนตของคณะ
4119 ซื้อผาคุลมโตะสําเร็จรูป จํานวน 48 ผืน และผาคลุมเกาอี้สําเร็จรูป
จํานวน 96 ผืน
4120 ซื้อ Adapter Mini Display Port to VGA จํานวน 5 ชิ้น

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง

99,638.40

99,638.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิติภัทร เทรดดิ้ง

PO3800064030003

18/03/2564

-

-

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3800064030083

18/03/2564

-

-

หน ้า 349

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4121 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป
กลับ ม.บูรพาชลบุรี ถึง อาคารจตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กทม. ในวันที่
24 มี.ค.64
4122 ซื้อน้ํามัน สําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
4123 จางติดฟลมกรองแสง สําหรับอาคารหอง IF-11M280 หอง IF-1008
และ IF-10M56 จํานวน 1 งาน
4124 ซื้อวัสดุงานซอม (รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
4125 ซื้อหมึกพิมพสําหรับใสเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 5 หลอด
4126 ซื้อแผนรองเมาส จํานวน 15 ชิ้น และเทปโอพีพี จํานวน 2 แพ็ค
4127 จางเหมาติดตั้งระบบการเปดปดประตูชั้น 9 พรอมวัสดุอุปกรณติดตั้ง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00

60.00
60,500.00
848.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย ฤทธิ์งาม

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
60,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
848.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064030091
22/03/2564 -

PR3800064030107

23/03/2564

-

-

PO3800064030004

25/03/2564

-

-

PR3800064030134

25/03/2564

-

-

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PO3800064030005

25/03/2564

-

-

1,875.01

1,875.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3800064030132

25/03/2564

-

-

PO3800064030006

25/03/2564

-

-

24,717.00

24,717.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

4128 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030014

01/03/2564

-

-

4129 จางบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064030010

01/03/2564

-

-

4130 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030015

01/03/2564

-

-

4131 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030030
บาท

01/03/2564

-

-

4132 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอ 9,000.00 บาท

01/03/2564

-

-

หน ้า 350

PR3900064030018

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4133 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030017
01/03/2564 บาท

4134 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030032

01/03/2564

-

-

4135 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030033

01/03/2564

-

-

4136 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030029

01/03/2564

-

-

4137 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030031

01/03/2564

-

-

4138 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030027
บาท

01/03/2564

-

-

4139 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030020

01/03/2564

-

-

4140 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030021

01/03/2564

-

-

4141 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030022

01/03/2564

-

-

4142 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร เนื่องจํานงค/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030028
บาท

01/03/2564

-

-

หน ้า 351

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4143 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4144 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา มีชัย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030025

01/03/2564

-

-

4145 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030026
บาท

01/03/2564

-

-

4146 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030019

01/03/2564

-

-

4147 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030024

01/03/2564

-

-

4148 จางบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030006
บาท

01/03/2564

-

-

4149 จางบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030008

01/03/2564

-

-

4150 จางบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030009

01/03/2564

-

-

4151 จางบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030007
บาท

01/03/2564

-

-

4152 ขอจางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

01/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

หน ้า 352

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030023
01/03/2564 -

PR3900064030016

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4153 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4154 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030133

02/03/2564

-

-

4155 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030107

02/03/2564

-

-

4156 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030135

02/03/2564

-

-

4157 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณอังกูร เสนาสนะ/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030079

02/03/2564

-

-

4158 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030097

02/03/2564

-

-

4159 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030081

02/03/2564

-

-

4160 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030084

02/03/2564

-

-

4161 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว

PR3900064030105

02/03/2564

-

-

4162 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030077

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

หน ้า 353

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030100
02/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4163 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4164 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030092

02/03/2564

-

-

4165 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030091

02/03/2564

-

-

4166 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ปองศรี/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030064
บาท

02/03/2564

-

-

4167 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030139

02/03/2564

-

-

4168 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกาญจน ชัยนันทนาพร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030085

02/03/2564

-

-

4169 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030065

02/03/2564

-

-

4170 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030141

02/03/2564

-

-

4171 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030153
บาท

02/03/2564

-

-

4172 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

หน ้า 354

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030093
02/03/2564 -

PR3900064030155

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4173 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030147
02/03/2564 บาท

4174 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030073

02/03/2564

-

-

4175 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030066

02/03/2564

-

-

4176 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030072
บาท

02/03/2564

-

-

4177 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030119

02/03/2564

-

-

4178 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา สีเนียม/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030068

02/03/2564

-

-

4179 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรนภา จันทรชัย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030088

02/03/2564

-

-

4180 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030067

02/03/2564

-

-

4181 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรพิน ตะศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030149

02/03/2564

-

-

4182 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030122
บาท

02/03/2564

-

-

หน ้า 355

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4183 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030109
02/03/2564 -

4184 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030112

02/03/2564

-

-

4185 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030137

02/03/2564

-

-

4186 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัช จีนสลุต/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030121

02/03/2564

-

-

4187 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030114

02/03/2564

-

-

4188 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030086

02/03/2564

-

-

4189 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030087

02/03/2564

-

-

4190 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030115

02/03/2564

-

-

4191 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาดี/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030116

02/03/2564

-

-

4192 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030143

02/03/2564

-

-

หน ้า 356

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4193 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030089
02/03/2564 บาท

4194 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030070

02/03/2564

-

-

4195 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030145

02/03/2564

-

-

4196 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณพงษ ธนสุขพลรัตน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030090

02/03/2564

-

-

4197 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030096

02/03/2564

-

-

4198 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030118

02/03/2564

-

-

4199 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรวิชญ บริบูรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030069

02/03/2564

-

-

4200 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030071

02/03/2564

-

-

4201 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030126
บาท

02/03/2564

-

-

4202 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

02/03/2564

-

-

หน ้า 357

PR3900064030128

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4203 จางบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4204 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030132

02/03/2564

-

-

4205 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030125

02/03/2564

-

-

4206 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030083
บาท

02/03/2564

-

-

4207 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030078

02/03/2564

-

-

4208 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สืบคา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030082

02/03/2564

-

-

4209 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030080

02/03/2564

-

-

4210 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030134

02/03/2564

-

-

4211 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030136

02/03/2564

-

-

4212 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา มีชัย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030150

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

หน ้า 358

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030130
02/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4213 จางบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4214 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030140

02/03/2564

-

-

4215 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิศ สุขประเสริฐ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030095

02/03/2564

-

-

4216 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030148

02/03/2564

-

-

4217 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030102
บาท

02/03/2564

-

-

4218 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030142
บาท

02/03/2564

-

-

4219 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ใจอุน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030152

02/03/2564

-

-

4220 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030104
บาท

02/03/2564

-

-

4221 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030106

02/03/2564

-

-

4222 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030108

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

หน ้า 359

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030138
02/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4223 จางบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030098
02/03/2564 บาท

4224 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030101

02/03/2564

-

-

4225 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรธิศพล คลายสุบรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030111

02/03/2564

-

-

4226 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030144

02/03/2564

-

-

4227 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030146

02/03/2564

-

-

4228 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030103

02/03/2564

-

-

4229 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030110

02/03/2564

-

-

4230 จางบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030074

02/03/2564

-

-

4231 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030045

02/03/2564

-

-

4232 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030054

02/03/2564

-

-

หน ้า 360

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4233 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4234 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030055
บาท

02/03/2564

-

-

4235 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ

PR3900064030039

02/03/2564

-

-

4236 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท

PR3900064030050

02/03/2564

-

-

4237 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน สุขตาย

PR3900064030051

02/03/2564

-

-

4238 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030046

02/03/2564

-

-

4239 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030034

02/03/2564

-

-

4240 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030040

02/03/2564

-

-

4241 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030037

02/03/2564

-

-

4242 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

หน ้า 361

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030049
02/03/2564 -

PR3900064030060

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4243 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4244 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030052

02/03/2564

-

-

4245 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030047

02/03/2564

-

-

4246 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030053
บาท

02/03/2564

-

-

4247 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030048

02/03/2564

-

-

4248 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030059

02/03/2564

-

-

4249 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030056

02/03/2564

-

-

4250 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030041

02/03/2564

-

-

4251 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064030035

02/03/2564

-

-

4252 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธร มีวงษ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064030042

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

หน ้า 362

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030058
02/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4253 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064030036
02/03/2564 5,000.00 บาท

4254 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030057

02/03/2564

-

-

4255 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064030043

02/03/2564

-

-

4256 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030038

02/03/2564

-

-

4257 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064030061

02/03/2564

-

-

4258 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030062

02/03/2564

-

-

4259 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064030063

02/03/2564

-

-

4260 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030099

02/03/2564

-

-

4261 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030127

02/03/2564

-

-

4262 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030129

02/03/2564

-

-

หน ้า 363

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4263 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030076
02/03/2564 -

4264 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030131
บาท

02/03/2564

-

-

4265 จางบุคคลปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030160

03/03/2564

-

-

4266 ขอซื้อวัสดุสํานักงาน

9,755.86

PR3900064030163

15/03/2564

-

-

9,755.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/เสนอราคา
9,755.86 บาท

4267 จางเหมาทําปายและสติกเกอร

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพี.พี.ไซนเมกเกอร/เสนอราคา 60,000.00 บาท PO3900064030010

24/03/2564

-

-

4268 จางเหมาซอมแซมพื้นหอง

60,500.00

60,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 60,500.00 PO3900064030003
บาท

16/03/2564

-

-

4269 จางเหมาซอมแซมทางเดินของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร

86,350.00

86,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 86,350.00 บาท

PO3900064030007

19/03/2564

-

-

4270 จางเหมาบริการรถตู

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ทองเกษม/เสอราคา 24,000.00 บาท PO3900064030005

19/03/2564

-

-

4271 เชาอุปกรณ

17,570.00

17,570.00 เฉพาะเจาะจง นายชยากร สุวรรณอัมพร/เสนอราคา 17,570.00 PO3900064030006
บาท

19/03/2564

-

-

19/03/2564

-

-

4272 ซื้อหลอดตะเกียบ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ/เสนอราคา 750.00 บาท

หน ้า 364

PR3900064030174

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4273 เชาอุปกรณ

4274 จางเหมาจัดทําแทนจัดแสดง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
17,570.00

165,850.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
17,570.00 เฉพาะเจาะจง นายชยากร สุวรรณอัมพร/เสนอราคา 17,570.00 PO3900064030009 22/03/2564 บาท

165,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นริศดีไซน แอนด บิวด จํากัด/เสนอราคา
165,850.00 บาท

PO3900064030011

25/03/2564

-

-

PR3900064030200

26/03/2564

-

-

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร ไกรสุทธิ/์ เสนอราคา 20,000.00 บาท PO3900064030012

26/03/2564

-

-

4275 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน

4276 จางเหมาสํารวจภาคสนามและเก็บขอมูล

20,000.00

4277 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030203

26/03/2564

-

-

4278 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030201
บาท

26/03/2564

-

-

4279 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064030204

26/03/2564

-

-

4280 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030221

26/03/2564

-

-

4281 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030224

26/03/2564

-

-

4282 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

26/03/2564

-

-

หน ้า 365

PR3900064030222

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4283 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064030223
26/03/2564 5,000.00 บาท

4284 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030225

26/03/2564

-

-

4285 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030198
บาท

26/03/2564

-

-

4286 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030191

26/03/2564

-

-

4287 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030192

26/03/2564

-

-

4288 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030193

26/03/2564

-

-

4289 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร เนื่องจํานงค/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030199
บาท

26/03/2564

-

-

4290 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030194

26/03/2564

-

-

4291 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา มีชัย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030196

26/03/2564

-

-

4292 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030197
บาท

26/03/2564

-

-

หน ้า 366

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4293 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030190
26/03/2564 -

4294 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030195

26/03/2564

-

-

4295 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ปองศรี/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030212
บาท

26/03/2564

-

-

4296 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030213

26/03/2564

-

-

4297 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030220

26/03/2564

-

-

4298 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030214

26/03/2564

-

-

4299 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030219
บาท

26/03/2564

-

-

4300 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา สีเนียม/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030216

26/03/2564

-

-

4301 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030215

26/03/2564

-

-

4302 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030217

26/03/2564

-

-

หน ้า 367

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4303 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030218
26/03/2564 -

4304 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030185

26/03/2564

-

-

4305 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030186

26/03/2564

-

-

4306 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030187

26/03/2564

-

-

4307 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030189

26/03/2564

-

-

4308 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030188
บาท

26/03/2564

-

-

4309 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030207
บาท

26/03/2564

-

-

4310 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030209

26/03/2564

-

-

4311 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030210

26/03/2564

-

-

4312 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030205

26/03/2564

-

-

หน ้า 368

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4313 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030211
26/03/2564 -

4314 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030202

26/03/2564

-

-

4315 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030245

29/03/2564

-

-

4316 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณอังกูร เสนาสนะ/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030247

29/03/2564

-

-

4317 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030249

29/03/2564

-

-

4318 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030250

29/03/2564

-

-

4319 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030246

29/03/2564

-

-

4320 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030265

29/03/2564

-

-

4321 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030266

29/03/2564

-

-

4322 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030268

29/03/2564

-

-

หน ้า 369

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4323 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4324 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030267

29/03/2564

-

-

4325 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.บางปลารา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030298

29/03/2564

-

-

4326 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.บางปลารา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030299
บาท

29/03/2564

-

-

4327 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.บางปลารา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030302

29/03/2564

-

-

4328 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.บางปลารา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030300

29/03/2564

-

-

4329 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.บางปลารา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030301

29/03/2564

-

-

4330 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.เนินหอม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030240
บาท

29/03/2564

-

-

4331 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.เนินหอม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030241

29/03/2564

-

-

4332 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.เนินหอม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030242

29/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

หน ้า 370

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030264
29/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4333 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.เนินหอม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

4334 จางบุคคลปฏิบัติงาน นักศึกษา ต.เนินหอม

5,000.00

4335 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

4336 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธร มีวงษ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030243
29/03/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064030244

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030283

29/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030291

29/03/2564

-

-

4337 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030296
บาท

29/03/2564

-

-

4338 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030297

29/03/2564

-

-

4339 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030294
บาท

29/03/2564

-

-

4340 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรพิน ตะศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030295

29/03/2564

-

-

4341 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030279

29/03/2564

-

-

4342 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030293

29/03/2564

-

-

หน ้า 371

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4343 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

4344 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030236
บาท

29/03/2564

-

-

4345 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ใจอุน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030239

29/03/2564

-

-

4346 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030237

29/03/2564

-

-

4347 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030231

29/03/2564

-

-

4348 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030232

29/03/2564

-

-

4349 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030234

29/03/2564

-

-

4350 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030233

29/03/2564

-

-

4351 จางบุคคลปฏิบัติงาน บัณฑิต ต.เนินหอม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030235

29/03/2564

-

-

PR3900064030271

29/03/2564

-

-

4352 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท
หน ้า 372

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030238
29/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4353 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4354 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030275
บาท

29/03/2564

-

-

4355 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030276

29/03/2564

-

-

4356 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.บางปลารา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030277

29/03/2564

-

-

4357 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064030226

29/03/2564

-

-

4358 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030227
บาท

29/03/2564

-

-

4359 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030228

29/03/2564

-

-

4360 จางบุคคลปฏิบัติงาน ประชาชน ต.เนินหอม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064030230

29/03/2564

-

-

4361 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030260

29/03/2564

-

-

4362 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030261

29/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

หน ้า 373

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030273
29/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4363 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4364 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030263

29/03/2564

-

-

4365 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030287

29/03/2564

-

-

4366 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030288
บาท

29/03/2564

-

-

4367 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน สุขตาย/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030289
บาท

29/03/2564

-

-

4368 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030290

29/03/2564

-

-

4369 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064030292
บาท

29/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030262
29/03/2564 -

4370 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030258

29/03/2564

-

-

4371 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030257

29/03/2564

-

-

4372 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030256

29/03/2564

-

-

หน ้า 374

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4373 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4374 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรนภา จันทรชัย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030254

29/03/2564

-

-

4375 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030252

29/03/2564

-

-

4376 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030253

29/03/2564

-

-

4377 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030255
บาท

29/03/2564

-

-

4378 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030259

29/03/2564

-

-

4379 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030282

29/03/2564

-

-

4380 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030286
บาท

29/03/2564

-

-

4381 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030269

29/03/2564

-

-

4382 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกาญจน ชัยนันทนาพร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

หน ้า 375

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030251
29/03/2564 -

PR3900064030270

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4383 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4384 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030272

29/03/2564

-

-

4385 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030274

29/03/2564

-

-

4386 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาดี/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064030278

29/03/2564

-

-

4387 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030280

29/03/2564

-

-

4388 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030281

29/03/2564

-

-

4389 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030319

30/03/2564

-

-

4390 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030306

30/03/2564

-

-

4391 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064030320

30/03/2564

-

-

4392 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064030321

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัช จีนสลุต/เสนอราคา 15,000.00 บาท

หน ้า 376

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030284
29/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4393 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030322
30/03/2564 -

4394 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิศ สุขประเสริฐ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030308

30/03/2564

-

-

4395 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030311
บาท

30/03/2564

-

-

4396 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030313
บาท

30/03/2564

-

-

4397 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064030314

30/03/2564

-

-

4398 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030315

30/03/2564

-

-

4399 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064030309
บาท

30/03/2564

-

-

4400 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030310

30/03/2564

-

-

4401 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรธิศพล คลายสุบรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064030317

30/03/2564

-

-

4402 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030312

30/03/2564

-

-

หน ้า 377

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4403 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064030316
30/03/2564 -

4404 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030303

30/03/2564

-

-

4405 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064030304
บาท

30/03/2564

-

-

4406 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064030305

30/03/2564

-

-

4407 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สืบคา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064030307

30/03/2564

-

-

4408 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064030318

30/03/2564

-

-

4409 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064030323

31/03/2564

-

-

4410 จางติดตั้งสายสัญญาณ

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา
6,500.00 บาท

PR3900064030180

24/03/2564

-

-

4411 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ

8,200.00

8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา
6,500.00 บาท

PR3900064030181

24/03/2564

-

-

PO3900064030013

26/03/2564

-

-

4412 จางบุคคลปฏิบัติงานศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ เม.ย.64-มิ.ย. 64

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา ประเสริญศรี/เสนอราคา
75,000.00 บาท
หน ้า 378

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4413 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

4414 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษา ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (น.ส.ภคมน รวมสุข)

5,000.00

4415 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นางสาวฐิติวรรณ เมืองประเทศ

15,000.00

4416 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นางสาวกมลวรรณ พลอยหิรัญ

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030012 01/03/2564 -

PO4000064030019

01/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ เมืองประเทศ

PO4000064030010

01/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลวรรณ พลอยหิรัญ

PO4000064030011

01/03/2564

-

-

หน ้า 379

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4417 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 น.ส.สุริวรรณ ออนกะตา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุริวรรณ ออนกะตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030006 01/03/2564 -

4418 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท

PR4000064030001

01/03/2564

-

-

4419 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นายศุภัช ศัพทเสน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน

PO4000064030005

01/03/2564

-

-

4420 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นางอาจารีย แพรเมตตา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาจารีย แพรเมตตา

PO4000064030003

01/03/2564

-

-

หน ้า 380

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4421 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
9,000.00
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นางสาวจิรประภา วงศขจร

4422 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 น.ส.ณัฐธันยา ทองประเสริฐ

9,000.00

4423 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นางสาวศศิธร พันธุวงษ

15,000.00

4424 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษา ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (น.ส.นิลสวาง ทองแดงดี)

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิลสวาง ทองแดงดี

หน ้า 381

ทองประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4000064030002
01/03/2564 -

PO4000064030004

01/03/2564

-

-

PO4000064030009

01/03/2564

-

-

PO4000064030016

01/03/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4425 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (น.ส.อิงฟา อาชววงศทิพย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

4426 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (น.ส.พิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ)์

15,000.00

4427 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษา ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล)

5,000.00

4428 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นางสาวษมาพร แซชื้อ

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อิงฟา อาชววงศทิพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030014 01/03/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ์

PO4000064030015

01/03/2564

-

-

PO4000064030020

01/03/2564

-

-

PO4000064030013

01/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ

หน ้า 382

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4429 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 นายประทิว แพรเมตตา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030007 01/03/2564 -

4430 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษา ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (น.ส.ธนัญชนก เทียมศรี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัญชนก เทียมศรี

PO4000064030017

01/03/2564

-

-

4431 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษา ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (น.ส.นพมาศ เสียงเอก)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นพมาศ เสียงเอก

PO4000064030018

01/03/2564

-

-

4432 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหม ของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 (นางสาวชารีญา เทพบล)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล

PO4000064030021

02/03/2564

-

-

หน ้า 383

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4433 ขอความเห็นชอบเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 8 เครื่อง (ระหวาง 1
เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) จํานวน 6 เดือน เพื่อรองรับการ
ทํางานของบุคลากรสถาบันภาษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
53,928.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

53,928.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030022 18/03/2564 -

4434 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นายศุภัช ศัพทเสน)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน

PO4000064030027

29/03/2564

-

-

4435 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท

PO4000064030023

29/03/2564

-

-

4436 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางอาจารีย แพรเมตตา)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาจารีย แพรเมตตา

PO4000064030025

29/03/2564

-

-

หน ้า 384

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4437 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
9,000.00
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวณัฐธันยา ทองประเสริฐ)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030026 29/03/2564 -

4438 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวจิรประภา วงศขจร)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร

PO4000064030024

29/03/2564

-

-

4439 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นายประทิว แพรเมตตา)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา

PO4000064030029

29/03/2564

-

-

4440 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวอิงฟา อาชววงศทิพย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อิงฟา อาชววงศทิพย

PO4000064030036

29/03/2564

-

-

หน ้า 385

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4441 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวสุริวรรณ ออนกะตา)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุริวรรณ ออนกะตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030028 29/03/2564 -

4442 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวษมาพร แซชื้อ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ

PO4000064030035

29/03/2564

-

-

4443 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวพิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ)์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ์

PO4000064030037

29/03/2564

-

-

4444 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวศศิธร พันธุวงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ

PO4000064030031

29/03/2564

-

-

หน ้า 386

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4445 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวฐิติวรรณ เมืองประเทศ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ เมืองประเทศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030032 29/03/2564 -

4446 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวชารีญา เทพบล)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล

PO4000064030030

29/03/2564

-

-

4447 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวกมลวรรณ พลอยหิรัญ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลวรรณ พลอยหิรัญ

PO4000064030033

29/03/2564

-

-

4448 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน

PO4000064030034

29/03/2564

-

-

หน ้า 387

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4449 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวธนัญชนก เทียมศรี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัญชนก เทียมศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030039 29/03/2564 -

4450 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวนพมาศ เสียงเอก)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นพมาศ เสียงเอก

PO4000064030040

29/03/2564

-

-

4451 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวนิลสวาง ทองแดงดี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิลสวาง ทองแดงดี

PO4000064030038

29/03/2564

-

-

4452 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นางสาวภคมน รวมสุข)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข

PO4000064030041

29/03/2564

-

-

หน ้า 388

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4453 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนมีนาคม 2564 (นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064030042 29/03/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค

PR4000064030070

31/03/2564

-

-

4454 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-จางเหมาบริการอื่น ดําเนินการยาย
สายไฟฟาตูโหลดไปตูโหลดมิเตอรพรอมอุปกรณติดตั้ง หอง 412 ชั้น 4
อาคารศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ จํานวน 1 งาน

5,000.00

4455 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งสายสัญญาณอินเตอรเน็ต

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 7,500 PR4200064030011
บาท

01/03/2564

-

-

4456 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบันทึกภาพ

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีพีพีจี เซอรวิส จํากัด /ราคาที่ตกลงจาง
1,070 บาท

PR4200064030014

02/03/2564

-

-

4457 ขออนุมัติจัดซื้อโชคอัพประตูเขาออกดานหนาหองน้ําชาย-หญิง

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,100 บาท

PR4200064030013

02/03/2564

-

-

4458 ขออนุมัติจัดซื้อไสกรองเครื่องกรองน้ําดื่ม

6,440.00

6,440.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตภณ เกตุหอม/ราคาที่ตกลงซื้อ 6,440 บาท PR4200064030020

03/03/2564

-

-

4459 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 7,696 บาท

10/03/2564

-

-

หน ้า 389

PR4200064030023

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4460 ขออนุมัติจัดทําปายเลขที่หองและกุญแจหองเรียน

4461 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝารองนั่งชักโครก

4462 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งมิเตอรไฟฟา 3 เฟส สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
4463 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่ม จํานวน 8 ถัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,440.00

459.00

29,800.00
320.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,440.00 เฉพาะเจาะจง จัดทําปายเลขที่หอง นายดุษฏี วัฒนวงศพิทักษ/
ราคาที่ตกลงจาง 3,240 บาท ,ทํากุญแจหองเรียน
รานกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจาง 200 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4200064030035
19/03/2564 -

459.00 เฉพาะเจาะจง ราน สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาขน) /ราคาที่ PR4200064030038
ตกลงซื้อ 459 บาท
29,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค/29,800 บาท
320.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ/320 บาท

22/03/2564

-

-

PR4500064030001

01/03/2564

-

-

PR4500064030006

03/03/2564

-

-

4464 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

52,269.50

52,269.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด/52,269.50 บาท

PR4500064030011

10/03/2564

-

-

4465 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงหองสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008/34,000 บาท

PR4500064030023

25/03/2564

-

-

4466 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 8 ถัง

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มวีเจ/320 บาท

PR4500064030024

26/03/2564

-

-

4467 สินคา(พาย,คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 750.00 บาท PR7080064030003

01/03/2021

-

-

4,499.35

4,499.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /ราคาที่ PR7080064030002
เสนอ 4,499.35 บาท

01/03/2021

-

-

PR7080064030004

01/03/2021

-

-

683.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก., นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน PR7080064030001
/ ราคาที่เสนอ 683.50 บาท

01/03/2021

-

-

4468 สินคา(น้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 1 รายการ

4469 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 25 รายการ

4470 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

13,754.03

683.50

13,754.03 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่
เสนอ 13,754.03 บาท
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4471 สินคา(สีน้ํา+พูกัน,เฟรมผา)พรอมคาจัดสง จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,844.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 9,844.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080064030005
03/03/2021 -

4472 สินคา(แกว16 oz.พรอมฝาแบน) จํานวน 40 แพค

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ
4,000.00 บาท

PR7080064030006

03/03/2021

-

-

4473 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 4 รายการ

7,087.68

7,087.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 7,087.68 PR7080064030007
บาท

03/03/2021

-

-

4474 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขายและวัสดุ จํานวน 31 รายการ

4475 สินคาและวัตถุดิบ+คาจัดสง จํานวน 2 รายการ

4476 สินคา(พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม) จํานวน 1 รายการ

23,377.00

23,377.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 23,377.00 บาท

PR7080064030010

04/03/2021

-

-

513.60

513.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 513.60 บาท

PR7080064030012

04/03/2021

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /ราคาที่เสนอ
6,000.00 บาท

PR7080064030011

04/03/2021

-

-

4477 สินคา(พวงกุญแจ,กบเหลา) จํานวน 4 รายการ

17,160.00

17,160.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร /ราคาที่เสนอ 17,160.00 PR7080064030009
บาท

04/03/2021

-

-

4478 สินคา(พวงกุญแจปลาคละแบบ) จํานวน 1 รายการ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7080064030008

04/03/2021

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย / ราคาที่เสนอ 3,750.00 PR7080064030013
บาท

05/03/2021

-

-

758.50

758.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก., นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน PR7080064030014
/ ราคาที่เสนอ 758.50 บาท

05/03/2021

-

-

4479 วัตถุดิบ(แมเหล็ก) จํานวน 1 รายการ

4480 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4481 สินคา(ตุกตา) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,840.00

4482 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

1,500.00

4483 สินคา(สินคาที่ระลึก,ของเลน) จํานวน 5 รายการ

4484 สินคา(ทิชชูบรรจุกลอง)+คาจัดสงจํานวน 1 รายการ

54,120.00

2,461.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ
12,840.00 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ
1,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080064030015
05/03/2021 -

PR7080064030016

09/03/2021

-

-

PR7080064030017

09/03/2021

-

-

2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7080064030018
2,461.00 บาท

11/03/2021

-

-

54,120.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ มงคลเคหา / ราคาที่เสนอ
54,120.00 บาท

4485 สินคา(แกวFC16oz.พรอมฝาโดมตัด) จํานวน 5,000 ชิ้น

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ
13,550.00 บาท

PR7080064030019

11/03/2021

-

-

4486 สินคา(ไอศครีมแทง) จํานวน 30 รายการ

14,015.68

14,015.68 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่
เสนอ 14,015.68 บาท

PR7080064030024

15/03/2021

-

-

7,080.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /ราคาที่ PR7080064030022
เสนอ 7,080.03 บาท

15/03/2021

-

-

PR7080064030025

15/03/2021

-

-

4487 สินคา(น้ําอัดลม) 2รายการ

4488 สินคา(นิทานและสมุดภาพระบายสี) จํานวน 75 รายการ

7,080.03

26,985.00

26,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน จํากัด / ราคาที่เสนอ
26,985.00 บาท

4489 สินคา(ซาลาเปา,ขนมจีบ) จํานวน 2 รายการ

4,519.68

4,519.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 4,519.68 PR7080064030020
บาท

15/03/2021

-

-

4490 วัสดุ(หมึกเครื่องพิมพ) จํานวน 1 รายการ

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ PR7080064030023
3,350.00 บาท

15/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4491 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

4492 สินคา(นิชชินคัพ) จํานวน 2 รายการ

4493 สินคา(พวงกุญแจ,จิ๊กซอล) จํานวน 3 รายการ

4494 สินคา(เฟรมผา,กิ๊ฟเซ็ทตุกตา)พรอมคาจัดสง จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
733.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
733.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก., นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน PR7080064030021
15/03/2021 / ราคาที่เสนอ 733.50 บาท

6,163.20

6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด PR7080064030027
/ ราคาที่เสนอ 6,163.20 บาท

17/03/2021

-

-

32,250.00

32,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ 32,250.00 PR7080064030026
บาท

17/03/2021

-

-

9,523.00

9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 9,523.00 บาท

PR7080064030028

19/03/2021

-

-

4495 สินคา(ของเลน) จํานวน 6 รายการ

43,430.00

43,430.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคอํานวยพาณิชย
, บริษัท กิจชัยสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ
43,430.00 บาท

PR7080064030035

22/03/2021

-

-

4496 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)
/ ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท

PR7080064030029

22/03/2021

-

-

758.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก., นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน PR7080064030031
/ ราคาที่เสนอ 758.50 บาท

22/03/2021

-

-

PR7080064030030

22/03/2021

-

-

10,450.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080064030032
10,450.50 บาท

22/03/2021

-

-

4497 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

4498 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 3 รายการ

4499 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 22 รายการ

758.50

3,492.48

10,450.50

3,492.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 3,492.48
บาท
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4500 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 5 รายการ

4501 สินคา(ของเลน,หมวก) จํานวน 3 รายการ

4502 สินคาและวัตถุดิบ จํานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,259.37

36,120.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,259.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /
ราคาที่เสนอ 10,259.37 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080064030033
22/03/2021 -

36,120.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่เสนอ 36,120.00 PR7080064030034
บาท

22/03/2021

-

-

3,785.00

3,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 3,785.00 บาท

PR7080064030036

23/03/2021

-

-

513.60

513.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 513.60 บาท

PR7080064030037

23/03/2021

-

-

4504 สินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 1 รายการ

8,640.04

8,640.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /
ราคาที่เสนอ 8,640.04 บาท

PR7080064030038

26/03/2021

-

-

4505 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

1,025.25

1,025.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล จก., นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน PR7080064030039
/ ราคาที่เสนอ 1,025.25 บาท

29/03/2021

-

-

4506 สินคา+คาจัดสง(สีน้ําบรรจุตลับ) จํานวน 1 รายการ

6,719.60

6,719.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 6,719.60 บาท

PR7080064030041

29/03/2021

-

-

150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด / ราคาที่เสนอ 150.00 PR7080064030040
บาท

29/03/2021

-

-

01/03/2021

-

-

4503 สินคา+คาจัดสง(ถุงแกว) จํานวน 1 รายการ

4507 สินคา(สแตมปดวง) จํานวน 1 รายการ

4508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

150.00

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

หน ้า 394

PO7000064030002

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030029
01/03/2021 -

4510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PO7000064030001

01/03/2021

-

-

4511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PO7000064030003
บาท

01/03/2021

-

-

4512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PO7000064030004

01/03/2021

-

-

4513 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 12 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ, ทวีภัณฑ
,บริษัท ซีอารซี PR7000064030043
ไทวัสดุ จํากัด, , บริษัท ทรงเจริญอะไหล จํากัด/
ราคาที่เสนอ 3,102.00 บาท

01/03/2021

-

-

4514 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

2,674.00

2,674.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด(มหาชน) /ราคาที่
เสนอ 2,674.00 บาท

PR7000064030001

01/03/2021

-

-

4515 วัสดุสํานักงาน(กระดาษสีเขียว A4) จํานวน 20 หอ

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด / ราคาที่ PR7000064030002
เสนอ 3,300 บาท

01/03/2021

-

-

4516 วัสดุโฆษณา(โรลอัพ พรอมพิมพ) จํานวน 1 รายการ

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
1,700.00 บาท

01/03/2021

-

-

หน ้า 395

PR7000064030044

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO7000064030013 01/03/2021 -

4518 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000064030007

01/03/2021

-

-

4519 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000064030008

01/03/2021

-

-

4520 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000064030010

01/03/2021

-

-

4521 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี/ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PO7000064030011

01/03/2021

-

-

4522 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000064030009

01/03/2021

-

-

4523 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000064030006

01/03/2021

-

-

หน ้า 396

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4524 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณธร สุขชวย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PO7000064030012 01/03/2021 บาท

4525 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PO7000064030015

01/03/2021

-

-

4526 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญนภา กาบกลอน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000064030014

01/03/2021

-

-

4527 คาจางตรวจเช็คซอมแซมตูจัดแสดง(ตูแมงกะพรุน B10) จํานวน 1
รายการ

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม แอนด ณัฐ ดีไซน /ราคาที่ PR7000064030003
เสนอ 16,050.00 บาท

01/03/2021

-

-

4528 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030019

01/03/2021

-

-

4529 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030020
บาท

01/03/2021

-

-

4530 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030022
บาท

01/03/2021

-

-

หน ้า 397

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4531 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030023
01/03/2021 -

4532 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030021
บาท

01/03/2021

-

-

4533 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา /ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064030009

01/03/2021

-

-

4534 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030010
บาท

01/03/2021

-

-

4535 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030011
บาท

01/03/2021

-

-

4536 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030012
บาท

01/03/2021

-

-

4537 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

01/03/2021

-

-

หน ้า 398

PR7000064030013

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4538 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030037
01/03/2021 บาท

4539 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030034

01/03/2021

-

-

4540 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ /ราคาที่เสนอ PR7000064030035
5,000.00 บาท

01/03/2021

-

-

4541 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030036

01/03/2021

-

-

4542 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030014

01/03/2021

-

-

4543 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030015

01/03/2021

-

-

4544 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030016

01/03/2021

-

-

หน ้า 399

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4545 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030018
01/03/2021 -

4546 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064030017

01/03/2021

-

-

4547 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030038

01/03/2021

-

-

4548 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030041

01/03/2021

-

-

4549 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030042
บาท

01/03/2021

-

-

4550 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030039

01/03/2021

-

-

4551 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030040

01/03/2021

-

-

หน ้า 400

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4552 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030007
01/03/2021 -

4553 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030005

01/03/2021

-

-

4554 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030006

01/03/2021

-

-

4555 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030004
บาท

01/03/2021

-

-

4556 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา ไกรวัฒนวงศ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030008

01/03/2021

-

-

4557 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030024

01/03/2021

-

-

4558 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030026

01/03/2021

-

-

หน ้า 401

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4559 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030027
01/03/2021 -

4560 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030025

01/03/2021

-

-

4561 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064030028

01/03/2021

-

-

4562 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030033

01/03/2021

-

-

4563 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030032

01/03/2021

-

-

4564 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030030

01/03/2021

-

-

4565 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030031
บาท

01/03/2021

-

-

หน ้า 402

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4566 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO7000064030005 01/03/2021 -

4567 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030065

02/03/2021

-

-

4568 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030063

02/03/2021

-

-

4569 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064030064

02/03/2021

-

-

4570 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064030084

02/03/2021

-

-

4571 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030082

02/03/2021

-

-

4572 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

02/03/2021

-

-

หน ้า 403

PR7000064030083

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4573 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030081
02/03/2021 -

4574 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030080

02/03/2021

-

-

4575 วัสดุคอมพิวเตอร(กระดาษสติ๊กเกอรPP) จํานวน 1 รายการ

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ PR7000064030067
2,400.00 บาท

02/03/2021

-

-

4576 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030088

02/03/2021

-

-

4577 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000064030016

02/03/2021

-

-

4578 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030092

02/03/2021

-

-

4579 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030094

02/03/2021

-

-

หน ้า 404

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4580 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030093
02/03/2021 บาท

4581 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030089

02/03/2021

-

-

4582 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030085

02/03/2021

-

-

4583 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030086
บาท

02/03/2021

-

-

4584 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030087
บาท

02/03/2021

-

-

4585 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030091

02/03/2021

-

-

4586 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030095

02/03/2021

-

-

หน ้า 405

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4587 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030096
02/03/2021 บาท

4588 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030097

02/03/2021

-

-

4589 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030099

02/03/2021

-

-

4590 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030098

02/03/2021

-

-

4591 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030061

02/03/2021

-

-

4592 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที1่ เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030062

02/03/2021

-

-

4593 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

PR7000064030100

02/03/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

หน ้า 406

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4594 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030101
02/03/2021 -

4595 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030102
บาท

02/03/2021

-

-

4596 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030103

02/03/2021

-

-

4597 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จันทรงาม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030104

02/03/2021

-

-

4598 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030105
บาท

02/03/2021

-

-

4599 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030108

02/03/2021

-

-

4600 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030106

02/03/2021

-

-

หน ้า 407

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4601 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030107
02/03/2021 -

4602 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030109

02/03/2021

-

-

4603 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030078

02/03/2021

-

-

4604 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030079
บาท

02/03/2021

-

-

4605 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030076

02/03/2021

-

-

4606 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030070
บาท

02/03/2021

-

-

4607 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

02/03/2021

-

-

หน ้า 408

PR7000064030077

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4608 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030071
02/03/2021 -

4609 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030072
บาท

02/03/2021

-

-

4610 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030073

02/03/2021

-

-

4611 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030074

02/03/2021

-

-

4612 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030075

02/03/2021

-

-

4613 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030145

03/03/2021

-

-

4614 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030150

03/03/2021

-

-

หน ้า 409

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4615 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030144
03/03/2021 บาท

4616 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030140
บาท

03/03/2021

-

-

4617 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030141

03/03/2021

-

-

4618 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล /ราคาที่เสนอ PR7000064030142
9,000.00 บาท

03/03/2021

-

-

4619 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030143

03/03/2021

-

-

4620 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030165

03/03/2021

-

-

4621 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030164
บาท

03/03/2021

-

-

หน ้า 410

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4622 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030162
03/03/2021 -

4623 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030163

03/03/2021

-

-

4624 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030161

03/03/2021

-

-

4625 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030110

03/03/2021

-

-

4626 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030113
บาท

03/03/2021

-

-

4627 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030114

03/03/2021

-

-

4628 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

03/03/2021

-

-

หน ้า 411

PR7000064030112

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4629 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030111
03/03/2021 -

4630 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030125

03/03/2021

-

-

4631 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030128

03/03/2021

-

-

4632 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030127

03/03/2021

-

-

4633 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ธรรมแสง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030129

03/03/2021

-

-

4634 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030126
บาท

03/03/2021

-

-

PR7000064030155

03/03/2021

-

-

PR7000064030157

03/03/2021

-

-

4635 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 13/64

4636 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

33,000.00

450.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท
450.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 430.00 บาท

หน ้า 412

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4637 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
62,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

62,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ
62,900.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030160
03/03/2021 -

4638 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ําปลากินพืช) จํานวน 1 รายการ

1,170.00

1,170.00 เฉพาะเจาะจง รานลี้ฮวดสุน / ราคาที่เสนอ 1,170.00 บาท

PR7000064030158

03/03/2021

-

-

4639 วัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค
รุงแอร / ราคาที่เสนอ 7,170.00 บาท

PR7000064030159

03/03/2021

-

-

4640 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030176

03/03/2021

-

-

4641 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030147
บาท

03/03/2021

-

-

4642 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030148
บาท

03/03/2021

-

-

4643 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030149

03/03/2021

-

-

4644 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030146
บาท

03/03/2021

-

-

หน ้า 413

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4645 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030151
03/03/2021 บาท

4646 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030153

03/03/2021

-

-

4647 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030175

03/03/2021

-

-

4648 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030166

03/03/2021

-

-

4649 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี สอาดนวม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030167

03/03/2021

-

-

4650 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030172

03/03/2021

-

-

4651 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030168
บาท

03/03/2021

-

-

หน ้า 414

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4652 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030173
03/03/2021 -

4653 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030169
บาท

03/03/2021

-

-

4654 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030171
บาท

03/03/2021

-

-

4655 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030170

03/03/2021

-

-

4656 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030174
บาท

03/03/2021

-

-

4657 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030116

03/03/2021

-

-

4658 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030117

03/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4659 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030118
03/03/2021 บาท

4660 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030119

03/03/2021

-

-

4661 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030120

03/03/2021

-

-

4662 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030121
บาท

03/03/2021

-

-

4663 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030122
บาท

03/03/2021

-

-

4664 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030115

03/03/2021

-

-

4665 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

03/03/2021

-

-

หน ้า 416

PR7000064030124

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4666 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030123
03/03/2021 -

4667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030137

03/03/2021

-

-

4668 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030130

03/03/2021

-

-

4669 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญพิชชา นันทิวิชชา /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030138

03/03/2021

-

-

4670 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030131

03/03/2021

-

-

4671 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030139

03/03/2021

-

-

4672 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030132

03/03/2021

-

-

หน ้า 417

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4673 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030133
03/03/2021 -

4674 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030134

03/03/2021

-

-

4675 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030135

03/03/2021

-

-

4676 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030136

03/03/2021

-

-

PR7000064030156

03/03/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. น้ําฝน จันทรควง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030154
บาท

03/03/2021

-

-

4677 คาจางซอมบํารุงถังโปรตีนสกิมเมอร จํานวน 1 งาน

4678 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ
2564

500.00

15,000.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ ธุระทํา / ราคาที่เสนอ 50 บาท

4679 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา-กุงพยาบาล) จํานวน 1 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเชี่ยน แอนด ซี อะแควเรี่ยม /ราคาที่เสนอ
1,700.00 บาท

PR7000064030179

04/03/2021

-

-

4680 วัสดุซอมบํารุง(ขอบยางประตูตูแชแข็ง) จํานวน 1 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง CPC รานจักรภัณฑ / ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท PR7000064030178

04/03/2021

-

-

หน ้า 418

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4681 วัสดุการเกษตร(ใบพัดสําหรับปมน้ํา) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหชัย(1990) จํากัด / ราคาที่เสนอ
2,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030177
04/03/2021 -

4682 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ

2,340.00

2,340.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค ยิ้มละมัย / ราคาที่เสนอ 2,340.00 บาท PR7000064030180

04/03/2021

-

-

4683 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 960.00 บาท

PR7000064030182

05/03/2021

-

-

4684 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ(รีเลย) จํานวน 1 รายการ

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 6,400.00 บาท

PR7000064030183

05/03/2021

-

-

4685 หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค / ราคาที่
เสนอ 8,988.00 บาท

PR7000064030181

05/03/2021

-

-

PR7000064030200

09/03/2021

-

-

4686 ครุภัณฑสํานักงาน-เครื่องปรับอากาศ(ยี่หอ แคเรียร) 25,000 BTU.
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
4687 วัสดุกรเกษตร จํานวน 4 รายการ

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 31,800.00 บาท

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด / ราคาที่
เสนอ 367.00 บาท

PR7000064030195

09/03/2021

-

-

4688 วัสดุไฟฟา (โคมไฟ, หลอดไฟ) จํานวน 2 รายการ

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค / ราคาที่เสนอ 2,350.00
บาท

PR7000064030199

09/03/2021

-

-

4689 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

1,824.00

1,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 1,824.00 บาท

PR7000064030198

09/03/2021

-

-

4690 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 3,920.00
บาท

PR7000064030194

09/03/2021

-

-

หน ้า 419

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4691 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 14/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030204
10/03/2021 -

4692 ของที่ระลึก(อาหารทะเลแหง) จํานวน 1 รายการ ''กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรฝายวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล ประจําปงบประมาณ 2564''

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง รานแมพเยาว / ราคาที่เสนอ 700.00 บาท

PR7000064030205

10/03/2021

-

-

4693 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

570.00

570.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 560.00 บาท

PR7000064030215

12/03/2021

-

-

4694 วัสดุโฆษณา(กระดานติดประกาศไมกอก กรอบอลูมิเนียมอบสีดํา)
จํานวน 1 รายการ

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
5,500.00 บาท

PR7000064030209

12/03/2021

-

-

4695 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 11 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 2,846.00 บาท PR7000064030212

12/03/2021

-

-

4696 วัสดุการเกษตร(สายดูดน้ํา) จํานวน 1 รายการ

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง/ราคาที่เสนอ 1,250.00 บาท

PR7000064030213

12/03/2021

-

-

4697 วัสดุไฟฟา และวิทยุ(เครื่องสงเสียงอัตโนมัติเมื่อคนเดินผาน) จํานวน 1
รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน Project ELEC Shop / ราคาที่เสนอ
2,450.00 บาท

PR7000064030217

15/03/2021

-

-

4698 คาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท

PR7000064030218

15/03/2021

-

-

4699 วัสดุตกแตงเทศกาลปใหมไทย(สงกรานต) จํานวน 5 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แตฮุยลง
PR7000064030219
รานดอกไมนารีรัตน / ราคาที่เสนอ 4,912.00 บาท

16/03/2021

-

-

หน ้า 420

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4700 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
700.00

4701 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 400.00
บาท

PR7000064030221

17/03/2021

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 4,325.00 บาท

PR7000064030229

19/03/2021

-

-

4702 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
700.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน นามกร / ราคาที่เสนอ 700.00 บาท PR7000064030220
16/03/2021 -

4703 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเลบางแสน งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064030017
บาท

22/03/2021

-

-

4704 งานจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 (เงินรับ
ฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

33,940.00

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000064030018

22/03/2021

-

-

4705 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 15/64

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000064030243

22/03/2021

-

-

4706 วัสดุสเปรย ผลิตภัณฑเคมี อุตสาหกรรม จํานวน 2 รายการ

7,700.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด) จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000064030251
7,639.80 บาท

22/03/2021

-

-

4707 วัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ (สแลนดํา 20 ม., เคเบิ้ลไทม 10” 1
หอ, ลวดเชื่อ ขนาด 2.6 2 หอ, แผนตัดไฟเบอร 14” 1 ใบ, โซดาไฟ 1
ถุง, น้ํายาทอตัน 3 ขวด, สปริงลวงทอ 1 ชุด) เงินรับฝากเงินรายได-ศูนย
เรียนรูโลกใตทะเล

1,780.00

1,780.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค / ราคาที่เสนอ 1,780.00
บาท

PR7000064030241

22/03/2021

-

-

4708 วัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ (ใบตัดเหล็ก 14นิ้ว 1 ใบ, ลวดเชื่อม 1
หอ, ใบเจียรหนา 3 ใบ,บูทเหล็ก 1นิ้ว 6 ตัว, บล็อกยาง 4x4 1 –ชุด,
แปรงทาสี 11/2 นิ้ว 3 อัน, สีน้ํามัน 1 ลิตร) เงินรับฝากเงินรายได-โลก
ใตทะเล

1,015.00

1,015.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อิเลคทริค/ ราคาที่เสนอ 1,015.00
บาท

PR7000064030242

22/03/2021

-

-

หน ้า 421

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4709 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 ราย (ไมกวาดน้ํา 2 อัน,แปรงพลาสติก
ขนาดเล็ก 1 อัน,แปรงทองเหลือง 2 อัน, แปรงขัดพื้นทองเหลือง 2 อัน,
ไมขัดพื้นใยเขียว 1 อัน, แปรงขัดพื้น 3 อัน) เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.
โลกใตทะเล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,864.00

4710 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 4 รายการ

3,700.00

4711 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 1 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,864.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด / ราคาที่เสนอ
1,864.00 บาท

3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 3,670.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030244
22/03/2021 -

PR7000064030246

22/03/2021

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 150.00 บาท PR7000064030256

23/03/2021

-

-

4712 จางตรวจเช็ค และซอมแซมบํารุงรักษารถจักรยานยนต ยี่หอHonda
dram 110I (สวทล. 550300301000002)จํานวน 1 งาน

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด บางแสน / ราคาที่ PR7000064030302
เสนอ 2,030.00 บาท

29/03/2021

-

-

4713 วัสดุโฆษณา(ปายชื่อหอง) จํานวน 1 รายการ

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
1,700.00 บาท

PR7000064030304

29/03/2021

-

-

4714 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030277
บาท

29/03/2021

-

-

4715 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030279
บาท

29/03/2021

-

-

4716 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030278
29/03/2021 -

4718 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา /ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064030266

29/03/2021

-

-

4719 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030267
บาท

29/03/2021

-

-

4720 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030268

29/03/2021

-

-

4721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030269

29/03/2021

-

-

4722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030270

29/03/2021

-

-

4723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030295

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030294
29/03/2021 -

4725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030291

29/03/2021

-

-

4726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ /ราคาที่เสนอ PR7000064030292
5,000.00 บาท

29/03/2021

-

-

4727 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030293

29/03/2021

-

-

4728 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030271

29/03/2021

-

-

4729 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030272

29/03/2021

-

-

4730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030273

29/03/2021

-

-

หน ้า 424

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030275
29/03/2021 -

4732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030274

29/03/2021

-

-

4733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030296

29/03/2021

-

-

4734 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030299

29/03/2021

-

-

4735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030300
บาท

29/03/2021

-

-

4736 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030297

29/03/2021

-

-

4737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030298

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030263
29/03/2021 -

4739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030261

29/03/2021

-

-

4740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030262
บาท

29/03/2021

-

-

4741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030260

29/03/2021

-

-

4742 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา ไกรวัฒนวงศ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030264

29/03/2021

-

-

4743 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030281
บาท

29/03/2021

-

-

4744 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064030283
บาท

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030284
29/03/2021 -

4746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064030282

29/03/2021

-

-

4747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064030285

29/03/2021

-

-

4748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล /ราคาที่เสนอ PR7000064030290
5,000.00 บาท

29/03/2021

-

-

4749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030289

29/03/2021

-

-

4750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030287

29/03/2021

-

-

4751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064030288

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

4753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

4754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

4755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064030286
29/03/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030276

29/03/2021

-

-

PR7000064030338

30/03/2021

-

-

PR7000064030341

30/03/2021

-

-

4756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030336

30/03/2021

-

-

4757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030337

30/03/2021

-

-

4758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030331

30/03/2021

-

-

หน ้า 428

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4759 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030332
30/03/2021 บาท

4760 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030333

30/03/2021

-

-

4761 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030334

30/03/2021

-

-

4762 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030335

30/03/2021

-

-

4763 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030330

30/03/2021

-

-

4764 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030322

30/03/2021

-

-

4765 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030316

30/03/2021

-

-

หน ้า 429

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4766 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญนภา กาบกลอน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030323
30/03/2021 -

4767 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030317

30/03/2021

-

-

4768 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030319

30/03/2021

-

-

4769 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030320
บาท

30/03/2021

-

-

4770 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030318

30/03/2021

-

-

4771 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030315

30/03/2021

-

-

4772 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณธร สุขชวย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030321
บาท

30/03/2021

-

-

หน ้า 430

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4773 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030324
30/03/2021 -

4774 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030326

30/03/2021

-

-

4775 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030325

30/03/2021

-

-

4776 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030329

30/03/2021

-

-

4777 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030327

30/03/2021

-

-

4778 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2
เดือนมีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064030328

30/03/2021

-

-

4779 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030311

30/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4780 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030314
30/03/2021 -

4781 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030310

30/03/2021

-

-

4782 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030312

30/03/2021

-

-

4783 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทประชาชน
ทั่วไป) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030313

30/03/2021

-

-

4784 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030349

30/03/2021

-

-

4785 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030351

30/03/2021

-

-

4786 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030353

30/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4787 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030355
30/03/2021 -

4788 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030354
บาท

30/03/2021

-

-

4789 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030350

30/03/2021

-

-

4790 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030346

30/03/2021

-

-

4791 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030347
บาท

30/03/2021

-

-

4792 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030348
บาท

30/03/2021

-

-

4793 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

30/03/2021

-

-

หน ้า 433

PR7000064030352

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4794 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030345
30/03/2021 -

4795 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030343

30/03/2021

-

-

4796 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030344

30/03/2021

-

-

4797 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030342

30/03/2021

-

-

PR7000064030340

30/03/2021

-

-

4798 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

4799 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030374
บาท

31/03/2021

-

-

4800 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030390

31/03/2021

-

-

หน ้า 434

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4801 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030389
31/03/2021 -

4802 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030387

31/03/2021

-

-

4803 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030388

31/03/2021

-

-

4804 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030386

31/03/2021

-

-

4805 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030356

31/03/2021

-

-

4806 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030359

31/03/2021

-

-

4807 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

31/03/2021

-

-
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PR7000064030358

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4808 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ธรรมแสง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

4809 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

9,000.00

4810 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

4811 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

4812 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030360
31/03/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030357
บาท

31/03/2021

-

-

PR7000064030406

31/03/2021

-

-

PR7000064030407

31/03/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030408
บาท

31/03/2021

-

-

4813 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030409

31/03/2021

-

-

4814 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จันทรงาม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030410

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4815 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030411
31/03/2021 บาท

4816 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030414

31/03/2021

-

-

4817 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030412

31/03/2021

-

-

4818 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030413

31/03/2021

-

-

4819 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030415

31/03/2021

-

-

4820 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. น้ําฝน จันทรควง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030385
บาท

31/03/2021

-

-

4821 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

31/03/2021

-

-
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PR7000064030376

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4822 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030381
31/03/2021 -

4823 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว

PR7000064030383

31/03/2021

-

-

4824 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030378
บาท

31/03/2021

-

-

4825 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030379
บาท

31/03/2021

-

-

4826 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030380
บาท

31/03/2021

-

-

4827 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030377

31/03/2021

-

-

4828 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030382
บาท

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4829 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030384
31/03/2021 -

4830 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดีราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030400

31/03/2021

-

-

4831 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหินราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030391
บาท

31/03/2021

-

-

4832 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี สอาดนวม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030392

31/03/2021

-

-

4833 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030397

31/03/2021

-

-

4834 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030393
บาท

31/03/2021

-

-

4835 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030398
บาท

31/03/2021

-

-

หน ้า 439

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4836 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030394
31/03/2021 บาท

4837 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030396

31/03/2021

-

-

4838 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030395

31/03/2021

-

-

4839 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030399
บาท

31/03/2021

-

-

4840 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030422

31/03/2021

-

-

4841 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030423
บาท

31/03/2021

-

-

4842 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030424
บาท

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4843 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030425
31/03/2021 -

4844 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030426

31/03/2021

-

-

4845 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030427
บาท

31/03/2021

-

-

4846 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030428
บาท

31/03/2021

-

-

4847 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030421

31/03/2021

-

-

4848 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030430

31/03/2021

-

-

4849 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064030429
บาท

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4850 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030368
31/03/2021 -

4851 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030361

31/03/2021

-

-

4852 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญพิชชา นันทิวิชชา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030369

31/03/2021

-

-

4853 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030362

31/03/2021

-

-

4854 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030370

31/03/2021

-

-

4855 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064030363

31/03/2021

-

-

4856 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064030364

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4857 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064030365
31/03/2021 -

4858 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030366

31/03/2021

-

-

4859 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064030367

31/03/2021

-

-

4860 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030401

31/03/2021

-

-

4861 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030402
บาท

31/03/2021

-

-

4862 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030403

31/03/2021

-

-

4863 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030405
บาท

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4864 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030404
31/03/2021 -

4865 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064030416

31/03/2021

-

-

4866 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030419
บาท

31/03/2021

-

-

4867 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064030420

31/03/2021

-

-

4868 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064030418

31/03/2021

-

-

4869 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที2่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064030417

31/03/2021

-

-

4870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030375
บาท

31/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064030371
31/03/2021 บาท

4872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064030372

31/03/2021

-

-

4873 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล / ราคาที่เสนอ PR7000064030373
9,000.00 บาท

31/03/2021

-

-

4874 ขอซื้อ/ขอจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล รายละเอียดดังแนบ

24,640.00

4875 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการตามบันทึก
ขอความแนบ

25,359.00

24,640.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064030001

01/03/2564

-

-

25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030037

01/03/2564

-

-

4876 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด

PR8000064030031

01/03/2564

-

-

4877 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,310.00

9,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด

PR8000064030032

01/03/2564

-

-

4878 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,750.00

11,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064030028

01/03/2564

-

-

4879 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064030029

01/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4880 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,400.00

4881 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030044
01/03/2564 -

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด

PR8000064030038

01/03/2564

-

-

4882 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030027

01/03/2564

-

-

4883 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

46,010.00

46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030034

01/03/2564

-

-

4884 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030025

01/03/2564

-

-

4885 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030036

01/03/2564

-

-

4886 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

80,400.00

80,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064030042

01/03/2564

-

-

4887 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

82,283.00

82,283.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020267

01/03/2564

-

-

4888 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030039

01/03/2564

-

-

4889 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030022

01/03/2564

-

-

หน ้า 446

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4890 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,695.00

4891 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030024
01/03/2564 -

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064030041

01/03/2564

-

-

4892 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนมีนาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000064030002

01/03/2564

-

-

4893 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมีนาคม 2564

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064030004

01/03/2564

-

-

4894 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมีนาคม 2564

99,990.00

99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PO8000064030003

01/03/2564

-

-

4895 ซื้อ 1.Futuro Comfort Knee Support,M จํานวน 24 ชิ้น 2.Futuro
Comfort Stabilizing Wrist Brace จํานวน 24 ชิ้น

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030051

01/03/2564

-

-

4896 ซื้อ 1.รองเทาพรอมแผนรองสําหรับผูใหญ,shoe with insole จํานวน
8 คู2.รองเทาพรอมแผนรองสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 7 คู3.อุปกรณพยุง
ขอเทา (AFO) จํานวน 2 ชิ้น

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญชูเฮาส

PR8000064030053

01/03/2564

-

-

4897 ซื้อ Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จํานวน 200 กลอง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030049

01/03/2564

-

-

4898 ซื้อยา Anoro Ellipta 62.5/25 mcg inhaler จํานวน 60 กลอง

54,570.00

54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030017

01/03/2564

-

-

4899 ซื้อยา Berodual Inhaler 10 ml (200 dose) จํานวน 300 ชุด

56,817.00

56,817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030015

01/03/2564

-

-

หน ้า 447

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4900 ซื้อยา Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten) จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
62,488.00

4901 ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet (Sopalol
5) จํานวน 20 กลอง , Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จํานวน 200
กลอง

94,400.00

4902 ซื้อยา Cyclopentolate 1% e.d 15 ml (Cyclogyl) จํานวน 30 ขวด

5,938.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

62,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030020
01/03/2564 -

94,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064030046

01/03/2564

-

-

PR8000064030026

01/03/2564

-

-

5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

4903 ซื้อยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จํานวน 10 กลอง

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030018

01/03/2564

-

-

4904 ซื้อยา Diprosalic (Betameth+Salicylic) oint 5 gm จํานวน 6 กลอง

14,059.80

14,059.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030013

01/03/2564

-

-

4905 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tablet (Dolutegravir) จํานวน 100
กลอง

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000064030064

01/03/2564

-

-

4906 ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จํานวน 4000 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064030056

01/03/2564

-

-

4907 ซื้อยา Flavoxate 100 mg (U Spa) จํานวน 200 กลอง

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064030048

01/03/2564

-

-

4908 ซื้อยา Fluti P137+Azelastine 50 nas spray 120d (Dymista)
จํานวน 60 ขวด

37,300.20

37,300.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030023

01/03/2564

-

-

PR8000064030043

01/03/2564

-

-

4909 ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg (Hidil) จํานวน 100 กลอง , Nifedipine
5 mg cap (NELAPINE) จํานวน 10 กลอง

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4910 ซื้อยา GliPlzide 5 mg (Glycediab) จํานวน 800 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
89,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

89,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030052
01/03/2564 -

4911 ซื้อยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จํานวน 750 กลอง

93,750.00

93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000064030035

01/03/2564

-

-

4912 ซื้อยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) จํานวน 600 หลอด

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด

PR8000064030054

01/03/2564

-

-

4913 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg tablet (Mycokem) ฉร
จํานวน 200 BOX

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064030061

01/03/2564

-

-

PR8000064030040

01/03/2564

-

-

4914 ซื้อยา Ofloxacin 200 mg tab (Ofloxin) จํานวน 3 กลอง ,
Metoclopramide 10 mg tab (Nausil) จํานวน 10 กลอง ,
Rifampicin 450 mg (Rifampicin) จํานวน 10 กลอง

5,585.40

5,585.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

4915 ซื้อยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) จํานวน 60 กลอง

17,911.80

17,911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030019

01/03/2564

-

-

4916 ซื้อยา Rotigotine 4 mg transdermal patch (Neupro) จํานวน 20
กลอง

80,292.80

80,292.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030016

01/03/2564

-

-

4917 ซื้อยา THyroxine 100 mcg tab (Thyrosit) จํานวน 100 กลอง ,
Desoxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy) จํานวน 200 ขวด

23,900.00

23,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064030050

01/03/2564

-

-

4918 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8 ml/อัน) จํานวน
650 กลอง

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030021

01/03/2564

-

-

4919 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% 450 gm Cream จํานวน 20 กระปุก

4,199.96

4,199.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030030

01/03/2564

-

-

หน ้า 449

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4920 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ
4921 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
43,335.00

3,325.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

3,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030047
01/03/2564 -

PR8000064030045

01/03/2564

-

-

4922 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064030006

02/03/2564

-

-

4923 คาถายเอกสารประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

PR8000064030080

02/03/2564

-

-

4924 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ
ประจําเดือนมีนาคม2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด

PR8000064030085

02/03/2564

-

-

4925 จัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องไตเทียม จํานวน 1 เครื่อง

31,950.00

31,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020291

02/03/2564

-

-

4926 ซื้อ Perrazid 5 L จํานวน 10 แกลลอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064030068

02/03/2564

-

-

4927 ซื้อ Perrazid 5 L จํานวน 5 แกลลอน

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064030069

02/03/2564

-

-

PR8000064030083

02/03/2564

-

-

PR8000064030087

02/03/2564

-

-

4928 ซื้อ Skater Introducer Set จํานวน 5 ชิ้น

4929 ซื้อPuristeril 340 จํานวน 1 แกลลอน

20,000.00

2,200.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

หน ้า 450

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4930 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,146.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,146.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020292
02/03/2564 -

4931 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทาการแพทย จํานวน 4 รายการ

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000064030075

02/03/2564

-

-

4932 ซื้อสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด

PR8000064030074

02/03/2564

-

-

4933 ซื้อเข็ม ChibaSono 18G x 150 mm US-tip, with graduation and
wings sterile จํานวน 1 กลอง

4,800.00

PR8000064030084

02/03/2564

-

-

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด

4934 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

PR8000064030070

02/03/2564

-

-

4935 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

99,100.00

99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

PR8000064030071

02/03/2564

-

-

4936 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

99,100.00

99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

PR8000064030076

02/03/2564

-

-

4937 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064020281

02/03/2564

-

-

4938 ขออนุมัติเครื่องชวยหายใจความดันบวก แบบอัตโนมัติ พรอมเครื่องทํา
ความชื้น จํานวน 2 เครื่อง

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064030066

02/03/2564

-

-

4939 ซื้อ 1.Solution Administration set จํานวน 500 ชิ้น 2.ภาชนะบรรจุ
หัวเข็ม(สีเหลือง) จํานวน 12 อัน

32,635.00

32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030113

03/03/2564

-

-

หน ้า 451

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4940 ซื้อ AirFit P10 จํานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030104
03/03/2564 -

4941 ซื้อ สําลีกอนชุบแอลกอฮอล 100แผงx8กอน จํานวน 10,000 ชิ้น

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030114

03/03/2564

-

-

4942 ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 8,653 ลบ.ม

46,293.55

46,293.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000064030115

03/03/2564

-

-

4943 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064030102

03/03/2564

-

-

4944 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 3 รายการ

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030112

03/03/2564

-

-

4945 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030107

03/03/2564

-

-

4946 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก แบบอัตโนมัติ พรอมเครื่องทํา
ความชื้น จํานวน 1 เครื่อง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064030111

03/03/2564

-

-

4947 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา (CPAP) จํานวน 1 เครื่อง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด

PR8000064030101

03/03/2564

-

-

4948 ซื้อยา Pilocarpine 2% e.d 15 ml (Isopto Carpine) จํานวน 20
ขวด , Moxifloxacin 0.5% e.d 5 ml (Vigamox) จํานวน 100 ขวด ,
Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) จํานวน 100 ขวด

38,926.60

38,926.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030108

03/03/2564

-

-

หน ้า 452

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4949 ซื้อ ถังตมน้ําไฟฟา ดิจิตอล 14 ลิตร Seagull สี ดํา-เทา จํานวน 3 ถัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

27,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030122
04/03/2564 -

4950 ซื้อ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 12 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

43,180.00

43,180.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064030120

04/03/2564

-

-

4951 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 13 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

47,204.00

47,204.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064030121

04/03/2564

-

-

4952 ซื้อ เสาน้ําเกลือ MK3657 จํานวน 29 ตน

46,400.00

46,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด

PR8000064030119

04/03/2564

-

-

4953 ซื้อน้ําดื่ม ขนาด 600 มล.

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด

PR8000064030125

04/03/2564

-

-

4954 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 11 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

50,670.00

50,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064030123

04/03/2564

-

-

4955 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ผูใหญ

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

PO8000064030019

05/03/2564

-

-

4956 ซื้อยา Alteplase (rt-PA) 50 mg (Actilyse) จํานวน 4 vial

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030132

05/03/2564

-

-

4957 ซื้อยา Cefixime 100 mg cap (Cefspan) จํานวน 30 กลอง

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030148

05/03/2564

-

-

9,840.00

9,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

PR8000064030129

05/03/2564

-

-

4958 ซื้อยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm จํานวน 600 หลอด

หน ้า 453

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4959 ซื้อยา Clorazepate (บจ4) 5 mg (Polizep5) จํานวน 30 กลอง

4960 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จํานวน 70 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,200.00

63,665.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030130
05/03/2564 -

63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030138

05/03/2564

-

-

PR8000064030149

05/03/2564

-

-

4961 ซื้อยา Formaldehyde 38% 450 ml (Formalin) จํานวน 156 ขวด

8,221.20

8,221.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

4962 ซื้อยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) จํานวน 45 dose

97,503.75

97,503.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030136

05/03/2564

-

-

4963 ซื้อยา Lidocaine 2% 30 gm (Xylocaine Jelly) จํานวน 400 หลอด

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064030145

05/03/2564

-

-

4964 ซื้อยา Lorazepam 1 mg tab (บจ4) จํานวน 20 กลอง ,
Hydralazine 25 mg tab (Cesoline) จํานวน 100 กลอง

54,400.00

54,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030143

05/03/2564

-

-

4965 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet (Japrolox) จํานวน 600 กลอง

60,348.00

60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030139

05/03/2564

-

-

4966 ซื้อยา Meningococcal vaccine 0.5 ml (Menactra) จํานวน 5 vial

10,432.50

10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030131

05/03/2564

-

-

4967 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl arginine) จํานวน
150 กลอง

43,816.50

43,816.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030140

05/03/2564

-

-

4968 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tab (Gracevit) จํานวน 60 กลอง

55,982.40

55,982.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030133

05/03/2564

-

-

หน ้า 454

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4969 ซื้อยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) จํานวน 1000
ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030146
05/03/2564 -

4970 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จํานวน 3000 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064030127

05/03/2564

-

-

4971 ซื้อหมอตมเครื่องมือแพทย ขนาด 8 ลิตร

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

PO8000064030020

05/03/2564

-

-

4972 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรทางการแพทย 4 รายการ

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด

PO8000064030018

05/03/2564

-

-

4973 ขอซื้อ P1225 PAF-SU ANTI-RETRACTION VALVE MODEL

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเนนซ

PR8000064030155

08/03/2564

-

-

4974 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030168

08/03/2564

-

-

PR8000064030156

08/03/2564

-

-

4975 ขอซื้อถุงนิ้วสําหรับทําความสะอาดชองปากเด็กเล็ก

6,750.00

6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร เทรดดิ้ง จํากัด

4976 ขอซื้อวัสดุทางทันตกรรม

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด เด็นท ซัพพลาย จํากัด

PR8000064030154

08/03/2564

-

-

4977 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,728.00

96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030150

08/03/2564

-

-

4978 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030151

08/03/2564

-

-

หน ้า 455

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4979 ขอซื้อแปรงสีฟนขนนุมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร เทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030153
08/03/2564 -

4980 ขอซื้อแปรงสีฟนสําหรับผูใหญ

13,300.00

13,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030158

08/03/2564

-

-

4981 ขอซื้อแปรงสีฟนเด็ก 3-6 ป และชุดดูแลสุขภาพชองปากเด็ก

33,200.00

33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030152

08/03/2564

-

-

3,036.00

3,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

PR8000064030165

08/03/2564

-

-

4982 จางปกผา

4983 ซื้อ 1.ELASTIC BANDAGE 4'' จํานวน 20 โหล 2.ขวดเชสเดรน 1000
CC.จํานวน 12ใบ 3.จุกเชสเดรน 3 รู จํานวน 4 อัน 4.จุกเชาเดรน 2 รู
จํานวน 6 อัน 5.หมวกสีเขียว จํานวน 4000 ใบ

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064030164

08/03/2564

-

-

4984 ซื้อ 8307-LS Suppport (เฝอกพยุงระดับเอว) #XXL จํานวน 24 ชิ้น

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

PR8000064030161

08/03/2564

-

-

4985 ซื้อ glove (Protexis) #7.0 ไมมีแปง จํานวน 40 กลอง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064030167

08/03/2564

-

-

4986 ซื้อ ถุงมือผาตัด Sterile#7.0 (แบบไมมีแปง) จํานวน 16 กลอง

10,400.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064030162

08/03/2564

-

-

4987 ซื้อ ไซริงจ 10 ซีซี หัวฉีดแบบล็อค 100/กลอง จํานวน 60 กลอง

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030166

08/03/2564

-

-

4988 ซื้อน้ํายาซักผา 5 รายการ

37,717.50

37,717.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จํากัด

PR8000064030163

08/03/2564

-

-

หน ้า 456

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4989 ซื้อน้ํายาลางเครื่องมือดวยเครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
57,780.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030160
08/03/2564 -

4990 ซื้อผงซักฟอกและน้ํายาปรับผานุม

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030159

08/03/2564

-

-

4991 ขอซื้อชุดตรวจ 5 เกลอ และ FLUORIDDE GEL

17,950.00

17,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

PR8000064030157

08/03/2564

-

-

4992 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030171

09/03/2564

-

-

PR8000064030187

09/03/2564

-

-

4993 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต

4994 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030174

09/03/2564

-

-

4995 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

44,512.00

44,512.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030173

09/03/2564

-

-

4996 ขออนุมัติซื้ออาหารปรุงสําเร็จสําหรับผูปวยใน ประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2564

56,948.00

56,948.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รวมพัฒนา (15)

PO8000064030023

09/03/2564

-

-

4997 ขออนุมัติติดตั้งฟลมกรองแสงกระจกอาคาร และสติ๊กเกอรติดกระจกชื่อ
แผนก คลินิกทางเดินหายใจเด็ก

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000064030201

09/03/2564

-

-

PR8000064030185

09/03/2564

-

-

4998 ซื้อ Brother toner cartridge for DCP-7010 จํานวน 2 กลอง

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

หน ้า 457

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4999 ซื้อ 1.3001-ET tube #3.5(Uncuffed) จํานวน 10 ชิ้น 2.3001-ET
tube #4.0(Uncuffed) จํานวน 10 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,568.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030196
09/03/2564 -

5000 ซื้อ 1.C0069421 Novosyn U 3/0 70CM DS 19 36PC/PK จํานวน
6 แพค 2.C0068042 Novosyn V 2/0 70CM HR26 36PC/PK
จํานวน 6 แพค

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030194

09/03/2564

-

-

5001 ซื้อ Blood or blood components set จํานวน 300 ชิ้น

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030181

09/03/2564

-

-

5002 ซื้อ MES5210005 Blossom power free surgical gloves # 8
จํานวน 30 กลอง

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000064030192

09/03/2564

-

-

5003 ซื้อ WEGO AVF needle turnwing 16G จํานวน 20 กลอง

8,640.00

8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030198

09/03/2564

-

-

5004 ซื้อ กระดาษพิมพชนิดใชความรอน จํานวน 20 มวน

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จํากัด

PR8000064030191

09/03/2564

-

-

5005 ซื้อ พริมิแคท 1FR STYLET 1PK จํานวน 2 แพค

5,692.40

5,692.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030180

09/03/2564

-

-

5006 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

44,930.00

44,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064030193

09/03/2564

-

-

5007 ซื้อ1.กระดาษตอเนื่องขนาด 9x11 2P จํานวน 20 กลอง 2.กระดาษถาย
เอกสารขนาด A5 จํานวน 100 รีม

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064030184

09/03/2564

-

-

5008 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 80 ลัง

72,000.73

72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030182

09/03/2564

-

-

หน ้า 458

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5009 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
76,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064030021 09/03/2564 -

5010 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000064030025

09/03/2564

-

-

5011 ซื้อมานมวนใบทึบแสง ขนาด 2.30 ม.*1.20 ม. จํานวน 6

24,480.00

24,480.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน

PO8000064030024

09/03/2564

-

-

5012 ซื้อยา Hepatitis A + B (TWINRIX 720 iu/mL + 20 mcg/mL)(1
mL/prefilled) จํานวน 30 syringe

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030176

09/03/2564

-

-

5013 ซื้อยา Tdap vac 0.5 mL (Adacel) จํานวน 60 vial

30,174.00

30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030177

09/03/2564

-

-

5014 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยจํานวน 3 รายการ ตามันทึก
ขอความแนบ

14,124.00

14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030195

09/03/2564

-

-

5015 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

23,226.00

23,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064030186

09/03/2564

-

-

PR8000064030175

09/03/2564

-

-

PR8000064030218

10/03/2564

-

-

PR8000064030220

10/03/2564

-

-

5016 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

4,500.00

5017 ซื้อ 1.Cold Hot Pack จํานวน 96 ชิ้น 2.Cotton Bud # S 6''(100
อัน/หอ) จํานวน 50 หอ 3.ถุงใสศพ จํานวน 12 ใบ 4.ไมกดลิ้นสเตอร
ไรด(100อัน/กลอง)จํานวน 50 กลอง

24,120.00

5018 ซื้อ 1.Guedel Airway 80mm. จํานวน 50 ชิ้น 2.Guedel Airway
90mm. จํานวน 50 ชิ้น

2,000.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

24,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

หน ้า 459

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5019 ซื้อ 1.ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 350 กลอง 2.ถุงมือ
ตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร M จํานวน 100 กลอง
5020 ซื้อ Ultasound gel จํานวน 30 ถัง

5021 ซื้อยา CYCLOphosphamide 1000 mg inj (Endoxan) ฉร. จํานวน
20 vial
5022 ซื้อยา Esmolol 100 mg/10 ml inj จํานวน 3 กลอง

5023 ซื้อยา M. Carminative 240 ml จํานวน 200 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
90,000.00

12,840.00

8,453.00

10,500.00

2,568.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030222
10/03/2564 -

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรโน จํากัด

PR8000064030224

10/03/2564

-

-

PR8000064030212

10/03/2564

-

-

PR8000064030209

10/03/2564

-

-

PR8000064030207

10/03/2564

-

-

8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

5024 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 2000 ถุง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000064030210

10/03/2564

-

-

5025 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3500 ขวด

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064030211

10/03/2564

-

-

5026 ซื้อยา Norgesic L (Para450+Orphe35) tab (TORRENT) จํานวน
200 กลอง

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064030208

10/03/2564

-

-

5027 ซื้อยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d (Taflotan-s) จํานวน 100 กลอง

55,800.00

55,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064030206

10/03/2564

-

-

5028 ซื้อสติกเกอร PP ไดคัท A3+ จํานวน 280 แผน

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000064030213

10/03/2564

-

-

หน ้า 460

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5029 ซื้อเกาอี้นั่งตรวจ/ผาตัดสําหรับแพทย จํานวน 1 ตัว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,500.00

5030

5031

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล ควอลิตี้ จํากัด

0.00

ซื้อ 1.Glove disposable Sterile # M (คู) จํานวน 20 กลอง
2.Glove disposable Sterile # S(คู) จํานวน 20 กลอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064030026 10/03/2564 -

00/01/1900 00/01/1900

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064030223

10/03/2564

-

-

5032 ซื้อ bibag 900 g for 5008 จํานวน 324 ถุง

30,780.00

30,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064030230

11/03/2564

-

-

5033 ขอซื้อ/ขอจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาล รายการดังแนบ

19,085.00

19,085.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064030225

11/03/2564

-

-

5034 ซื้อ 1. Needle disposable #18Gx1 1/2 จํานวน 300 กลอง 2.
Needle disposable #24Gx1 1/2 จํานวน 300 กลอง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030259

15/03/2564

-

-

5035 ซื้อ 1.Syringe Dispos. 20 ml(unlock) จํานวน 100 กลอง
2.Syringe Dispos. 50 ml (unlock) จํานวน 60 กลอง

39,376.00

39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030260

15/03/2564

-

-

5036 ซื้อ 1.ชุดโฟม คูลาแวค แบบมียาฆาเชื้อ ขนาดกลาง จํานวน 12 ชุด 2.
ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง ขนาด 600 ML จํานวน 6 ชิ้น

41,088.00

41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064030261

15/03/2564

-

-

5037 ซื้อ High Pressure Syringe for CT Injuector (Mallinckrodt),
Single set จํานวน 200 ชิ้น

76,000.00

76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด

PR8000064030251

15/03/2564

-

-

5038 ซื้อยา Vancomycin 500 mg inj (Vangacin 500) จํานวน 500 vial

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

PR8000064030257

15/03/2564

-

-

หน ้า 461

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5039 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

5040 ขอซื้อ 76190 CAPMIX 23V/ 50HZ

5041 ขอซื้อ CLINPRO WV MELON, 50/ BAG

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030250
15/03/2564 -

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030263

16/03/2564

-

-

1,338.00

1,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030262

16/03/2564

-

-

5042 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml (AS) จํานวน 500 ขวด

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064030272

16/03/2564

-

-

5043 ซื้อ CPE Gown White (100ชิ้น/กลอง) จํานวน 5,000 ชิ้น

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

PR8000064030274

16/03/2564

-

-

5044 ซื้อ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

12,360.64

12,360.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064030279

16/03/2564

-

-

00/01/1900 00/01/1900

-

-

5045 ซื้อ 1.Futuro Wrap Around Ankle Support,S จํานวน 6 ชิ้น

5046 2.Futuro Wrap Around Ankle Support,L จํานวน 12 ชิ้น

5047 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5048 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาของเครื่องไตเทียม จํานวน 1 เครื่อง

0.00

4,429.80

4,429.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064030276

16/03/2564

-

-

22,689.00

22,689.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064030288

17/03/2564

-

-

PR8000064030287

17/03/2564

-

-

9,549.75

9,549.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิโปร เซลส (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 462

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5049 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
67,350.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

67,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030291
18/03/2564 -

5050 ซื้อยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 80 ถุง

63,280.00

63,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064030292

18/03/2564

-

-

5051 ซื้อยา Etoricoxib 60 mg film-coated tab (Auxib 60) จํานวน 200
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030309

18/03/2564

-

-

5052 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 300
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030307

18/03/2564

-

-

5053 ซื้อยา HPV vaccine 9-Valent 0.5 mL prefilled syr (GARDASIL 9)
จํานวน 10 prefilled syr

54,677.00

54,677.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030311

18/03/2564

-

-

5054 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 2 เครื่อง

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

PR8000064030302

18/03/2564

-

-

5055 ซื้อยา Plai Oil Cream (Plaivana) จํานวน 1800 หลอด

93,600.00

93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064030303

18/03/2564

-

-

5056 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030310

18/03/2564

-

-

5057 ซื้อยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) จํานวน 100
กระปอง

55,426.00

55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030308

18/03/2564

-

-

5058 ซื้อยา Potassium ditrate231+Na citrate 195 tab (Pocitrin)
จํานวน 100 กลอง

50,825.00

50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000064030306

18/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5059 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml (Winsulin-N) จํานวน 200
กลอง
5060 ซื้อ1.กระบอกตวง สแตนเลส 500 ซีซี จํานวน 3 อัน 2.กระบอกตวง
สแตนเลส 1000 ซีซีจํานวน 3 อัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
71,000.00

2,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

71,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030305
18/03/2564 -

PR8000064030314

19/03/2564

-

-

5061 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

38,820.67

38,820.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064030318

22/03/2564

-

-

5062 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องลางจาน จํานวน 1 เครื่อง

34,026.00

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอรี่ เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
จํากัด

PO8000064030037

23/03/2564

-

-

00/01/1900 00/01/1900

-

-

5063

0.00

5064 ซื้อ 1.Glove disposable # S จํานวน 350 กลอง 2.Glove
disposable # L จํานวน 100 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064030343

23/03/2564

-

-

5065 ซื้อ 1.Mepilex AG 17.5x17.5 CM (5PC/BOX) จํานวน 4 กลอง 2.
เมพิเล็กซ บอรเดอร โพสออฟ 6x8ซม.(10/กลอง) จํานวน 2 กลอง
3.Mepilex AG 10x10CM (5PC/BOX)จํานวน 4 กลอง

30,067.00

30,067.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030334

23/03/2564

-

-

5066 ซื้อ 1.ผงหมึก LASER JET 1102 (85A) จํานวน 6 กลอง 2.ผงหมึก
LASERLET HP CF 279 A (79A) จํานวน 2 กลอง 3.ผงหมึก
LASERLET HP CE 226A (26A) จํานวน 2 กลอง

31,620.00

31,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000064030348

23/03/2564

-

-

5067 ซื้อ 1.ไมค้ํายัน เบอร 48 จํานวน 25 คู 2.ไมต้ํายัน เบอร 50 จํานวน 25
คู 3.ปรอทวัดไขทางปาก จํานวน 10 โหล

20,500.00

20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064030338

23/03/2564

-

-

5068 ซื้อ Glove(ผาตัด) #7.5จํานวน 18 กลอง

11,700.00

11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064030336

23/03/2564

-

-

หน ้า 464

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5069 ซื้อ HEPA Filter จํานวน 200 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030332
23/03/2564 -

5070 ซื้อ Rapid Multi-Enzyme

33,063.00

33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030347

23/03/2564

-

-

5071 ซื้อ Tracheostomy Stainless #7(11 mm.) จํานวน 12 ชุด

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด

PR8000064030335

23/03/2564

-

-

5072 ซื้อ Walker จํานวน 24 ตัว

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000064030337

23/03/2564

-

-

5073 ซื้อยา Influenza 0.5 ml SH (ไขหวัดใหญ VaxigripTetra2021)
จํานวน 200 syringe

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030323

23/03/2564

-

-

4,080.00

4,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด

PR8000064030237

23/03/2564

-

-

5074 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2 รายการ

5075 ซื้อ 1.Glove (Protexis)#6.0 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง 2.Glove
(Protexis)#7.0 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง 3.Glove (Protexis)#7.5
ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064030333

23/03/2564

-

-

5076 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030350

24/03/2564

-

-

5077 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030351

24/03/2564

-

-

5078 ซื้อกาตมน้ําไฟฟา จํานวน 10 ใบ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064030360

24/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5079 ซอมเครื่องถายจอประสาทตา 550801266000001

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030356
24/03/2564 -

5080 ซื้อลอขนาด 5 นิ้ว

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด

PR8000064030359

24/03/2564

-

-

5081 ซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทรงสูงแบบดิจิตอล พรอมที่วัดสวนสูง จํานวน 1
เครื่อง

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส(ประเทศไทย)
จํากัด

PO8000064030046

25/03/2564

-

-

5082 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PO8000064030045

25/03/2564

-

-

5083 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PO8000064030044

25/03/2564

-

-

5084 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2
กลอง

67,998.50

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030380

26/03/2564

-

-

5085 ซื้อยา tramadol 50 mg/1 ml inj (Tramadon) จํานวน 20 กลอง

4,500.00

PR8000064030398

26/03/2564

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

5086 ซื้อยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จํานวน 500 กลอง ,
Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จํานวน 200 กลอง

86,500.00

86,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064030397

26/03/2564

-

-

5087 ซื้อยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) จํานวน 30 กลอง

35,695.20

35,695.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030386

26/03/2564

-

-

5088 ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte)
จํานวน 150 กลอง

75,756.00

75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030387

26/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5089 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg capsule (Viartril-S 500)
จํานวน 20 ขวด
5090 ซื้อยา Hydrochlorothiazide 25 mg tab (HCTZ)(TO) จํานวน 30
BOX
5091 ซื้อยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin Spray) จํานวน 500
กลอง
5092 ซื้อยา Lamotrigine 100 mg tab (Lamoga) จํานวน 20 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
66,500.07

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

66,500.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030379
26/03/2564 -

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000064030399

26/03/2564

-

-

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030383

26/03/2564

-

-

PR8000064030396

26/03/2564

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

5093 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Lanzaar) จํานวน 200 กลอง

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064030395

26/03/2564

-

-

5094 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ)
จํานวน 170 ขวด

95,861.30

95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030385

26/03/2564

-

-

5095 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 200 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000064030393

26/03/2564

-

-

5096 ซื้อยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) จํานวน 100 กลอง

96,942.00

96,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030392

26/03/2564

-

-

5097 ซื้อยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จํานวน 60 กลอง

95,144.40

95,144.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030384

26/03/2564

-

-

5098 ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet (VIVACOR 20)
จํานวน 50 เม็ด

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030382

26/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5099 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด
92,448.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030390
26/03/2564 -

5100 ซื้อยา Sodium BICarbonate 300 mg tab (SoDAmint) จํานวน
200 ขวด

14,124.00

14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030381

26/03/2564

-

-

5101 ซื้อยา Solifenacin succinate 5 mg tab (Vesicare) จํานวน 60
กลอง

62,980.20

62,980.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030389

26/03/2564

-

-

5102 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab (Sirdalud) จํานวน 100 กลอง

60,990.00

60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030388

26/03/2564

-

-

5103 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) จํานวน 20
กลอง

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030391

26/03/2564

-

-

5104 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064030394

26/03/2564

-

-

5105 ซื้อยา Lidocaine 1% 20 ml (GPO) จํานวน 500 vial , Diazepam
(บจ4) 10 mg/2 ml inj จํานวน 500 amp , Neostigmine 2.5 mg/1
ml inj (Prostigmin) จํานวน 200 amp

15,770.00

15,770.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064030404

29/03/2564

-

-

5106 ซื้อยา Betahistine diHCL 24 mg (BetaSerc) จํานวน 200 กลอง

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030417

30/03/2564

-

-

5107 ซอมรถพยาบาล

11,138.17

11,138.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR8000064030423

30/03/2564

-

-

5108 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab (Sandoz) จํานวน 200 กลอง

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030416

30/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5109 ซื้อยา Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) จํานวน 15 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,312.20

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,312.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064030415
30/03/2564 -

5110 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064030052

31/03/2564

-

-

5111 ซื้อยา Vardenafil 20 mg (Levitra) จํานวน 20 กลอง

28,847.20

28,847.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030442

31/03/2564

-

-

5112 ซื้อยา Leuprorelin 45 mg inj (Eligard) ฉร จํานวน 2 vial

29,275.20

29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030443

31/03/2564

-

-

5113 ซื้อยา Trospium Chloride 30 mg Tab (Spasmex-30) จํานวน 30
กลอง

10,836.00

10,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064030441

31/03/2564

-

-

5114 ซื้อยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จํานวน 300 กลอง

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064030444

31/03/2564

-

-

PR8000064030440

31/03/2564

-

-

5115 ซื้อยา Dorzolamide HCl 2% e.d 5 ml (Trusopt) จํานวน 30 ขวด

7,543.50

7,543.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

5116 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษคําตอบ 60 ขอ

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030120

12/03/2564

-

-

5117 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการทัศนศึกษาวิชาการ (เงินยืม)

30,592.00

30,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000064030152

16/03/2564

-

-

PR9000064030153

16/03/2564

-

-

5118 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดโครงการทัศนศึกษาวิชาการ (ถายเอกสาร)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5119 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการทัศนศึกษาวิชาการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
46,068.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

46,068.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030151
16/03/2564 -

5120 ขออนุมัติคาถายเอกสารโครงการสัมมนานิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น

PR9000064030238

24/03/2564

-

-

5121 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการสัมมนานิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

575.00

575.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา

PR9000064030237

24/03/2564

-

-

5122 ขออนุมัติลางและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

2,400.00

PR9000064030012

02/03/2564

-

-

PR9000064030028

03/03/2564

-

-

5123 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Children's day

25,000.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารซีเอ แอร เอ็กเพรส จํากัด

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา
นางกสฐณา กสิณเวทย
นางสาวชัญญานุช ขันแกว
นางจีรภา เล็กภู

หน ้า 470

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5124 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Children's day

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
63,000.00

5125 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Children's day

2,000.00

5126 ขออนุมัติจางปรับปรุงพื้นกระเบื้องหองเรียน

567,200.00

5127 ขออนุมัติคาวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา 12 รายการ

14,702.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

63,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Honeyhouse
บริษัท โรบินสัน จํากัด
MINISO
นายกิติศักดิ์ อุฬุมปานนท
FILM’S HOUSE
DAISO
รานความสุข Toys Factory
บริษัท ศิรานันท (1995) จํากัด
บริษัท แอคทีฟ เนชั่น จํากัด
บริษัท เดอะ ฮีโร ทอย จํากัด
บริษัท คอฟฟ คอนเซ็ปต รีเทล จํากัด
บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอรปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
นฤมล ลิ้มรังสรรค
บริษัท ไทย วัตตส จํากัด
บริษัท บีทูเอส จํากัด
บริษัท ซี อาร ซี สปอรต จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

567,200.00 ประกวดราคา บริษัท เอส.เอส.ฟลอรไทลแอนด เซอรวิส จํากัด
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
14,702.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030027
03/03/2564 -

PR9000064030026

03/03/2564

-

-

PO9000064030001

04/03/2564

-

-

PR9000064030079

05/03/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5128 ขออนุมัติคาหนังสือ วารสารและตําราเรียน 74 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,938.15

5129 ขออนุมัติคาวัสดุคอมพิวเตอร 8 รายการ

14,110.00

5130 ขออนุมัติคาลูกลอยไฟฟา จํานวน 1 อัน

490.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
24,938.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR9000064030077
05/03/2564 -

14,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

490.00 เฉพาะเจาะจง รานฮอชุนหลี

PR9000064030083

05/03/2564

-

-

PR9000064030081

05/03/2564

-

-

5131 ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

PR9000064030082

05/03/2564

-

-

5132 ขออนุมัติคาซอมแซมครุภัณฑ 2 รายการ

3,670.00

3,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064030084

05/03/2564

-

-

5133 ขออนุมัติคากระดาษถายเอสาร 300 รีม

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซเปเปอร กรุป

PR9000064030078

05/03/2564

-

-

5134 ขออนุมัติคาจางทําสติกเกอร จํานวน 4 รายการ

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอ็ม โฆษณา

PR9000064030085

05/03/2564

-

-

5135 ขออนุมัติซอมแซมประตูมวน อาคารบูรณาการ จํานวน 2 บาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

PR9000064030096

08/03/2564

-

-

5136 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ

7,169.00

7,169.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064030094

08/03/2564

-

-

5137 ขออนุมัติซอมแซมประตูมวน อาคารบูรณาการ จํานวน 1 บาน

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

PR9000064030095

08/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5138 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม 50 แพ็ค

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มพลัส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030141
12/03/2564 -

5139 อนุมัติคาใชจายโครงการ Graduation and Prom P.3 M.3 and M.6

49,150.00

49,150.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา

PR9000064030145

16/03/2564

-

-

5140 อนุมัติคาใชจายโครงการ Graduation and Prom P.3 M.3 and M.6

61,700.00

61,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส ตั้งตระกูลทรัพย
ราน ครุยปริญญาภรณ
รานตนบุญการพิมพ
บริษัท ธารา ไทย ซิลค จํากัด
รานดอกไมกัลยา
บริษัท บางแสนบีชรีสอรท จํากัด

PR9000064030144

16/03/2564

-

-

5141 อนุมัติคาใชจายโครงการ Graduation and Prom P.3 M.3 and M.6

1,000.00

PR9000064030143

16/03/2564

-

-

5142 ขออนุมัติซื้อถังขยะ จํานวน 2 รายการ

5143 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

30,709.00

30,709.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด

PR9000064030181

17/03/2564

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ธิดามหานคร
รานนอยบางแสน

PR9000064030210

18/03/2564

-

-

PR9000064030244

25/03/2564

-

-

PR9000064030246

25/03/2564

-

-

5144 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ

738.30

5145 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 10 รายการ

47,308.00

738.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

47,308.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5146 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล จํานวน 2 ปาย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
306.00

5147 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

18,250.00

5148 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

5,927.80

5149 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ

2,054.40

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

306.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

18,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030245
25/03/2564 -

PR9000064030247

25/03/2564

-

-

5,927.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064030249

25/03/2564

-

-

2,054.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064030248

25/03/2564

-

-

5150 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 ชุด

10,300.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

PR9000064030254

26/03/2564

-

-

5151 ขออนุมัติคาใชจายโครงการ Class Project and Secondary
Excursion or Field Trips M.6

10,400.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง TNS Holiday Limited Partnership

PR9000064030261

30/03/2564

-

-

5152 ขออนุมัติคาเชารถบัสปรับอากาศ จํานวน 2 เที่ยว

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล

PR9000064030272

31/03/2564

-

-

5153 ขออนุมัติซื้อชุดทดสอบในโครงการ Placement Test for LIP

30,800.00

30,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต จํากัด

PR9000064030106

09/03/2564

-

-

5154 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของ
บุคลากรประจําป 2564

10,600.00

10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030136

15/03/2564

-

-

หน ้า 474

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5155 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร
ประจําป 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร(แปน)
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030137
15/03/2564 -

5156 ขออนุมัติจางถายเอกสาร โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของ
บุคลากรประจําป 2564

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น

PR9000064030135

15/03/2564

-

-

5157 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร SAM Camp

43,640.00

43,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ
บ. ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
หจก.ภูริตา ทราเวล
นายทัตพงศ บรรดาศักดิ์
ราน honeyhouse
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริบาลเภสัช
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
ราน strawberry
บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน

PR9000064030218

22/03/2564

-

-

5158 ขออนุมัติเชารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร SAM Camp

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล

PR9000064030215

22/03/2564

-

-

5159 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
SAM Camp

11,300.00

11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030216

22/03/2564

-

-

PR9000064030217

22/03/2564

-

-

5160 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการ พัฒนาทักษะคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร SAM Camp

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

หน ้า 475

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5161 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางสําหรับนักเรียน
และบุคลากร วันที่ 8 - 12 มี.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
87,023.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

87,023.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
นางสาวอังษณา ปลื้มจันทร
บริษัท เอฟ แอนด เอ็น ยูไนเต็ด จํากัด
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง
รานขนมบานอุม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030007
01/03/2564 -

5162 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล โครงการสุขสันตวันยินดี สงพี่ ม.6 ประจําป
การศึกษา 2563

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064030009

02/03/2564

-

-

5163 ขออนุมัติคาเชาเตนท จํานวน 2 หลัง

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เทงเจียว

PR9000064030019

02/03/2564

-

-

5164 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการสุขสันตวันยินดี สงพี่ ม.6 ประจําป
การศึกษา 2563

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030010

02/03/2564

-

-

5165 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการสุขสันตวันยินดี สงพี่ ม.6 ประจําป
การศึกษา 2563

30,300.00

30,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ
นายกษิดิศ สุขเจริญ
นายกิตติพัฒน เขียวแกว
นางสาวทับทิม คชโตนด

PR9000064030011

02/03/2564

-

-

900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนสิชา บุญเรือน

PR9000064030031

03/03/2564

-

-

5166 ขออนุมัติจัดซื้อขวดบรรจุเจลแอลกอฮอล

900.00

หน ้า 476

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5167 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฝายประถมศึกษา

5168 ขออนุมัติซื้อวัสุดในโครงการมอบโลเด็กดี เสื้อสามารถ และ
ประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,796.00

6,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030024
03/03/2564 -

PR9000064030050

03/03/2564

-

-

5169 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่องมัลติฟงชั่น จํานวน 10 ขวด

31,458.00

31,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR9000064030023

03/03/2564

-

-

5170 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการมอบโลเด็กดี เสื้อสามารถ และ
ประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา 2563

88,000.00

88,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ
บ. ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
ราน Rock Sport
รานพุมฝายแกะสลักโฟม
นางสาวสุชญา วรรัตน
รานพอใจพานิช
รานอีสเทิรนโทรฟ

PR9000064030053

03/03/2564

-

-

5171 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล โครงการ Satit Music Festival

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064030043

03/03/2564

-

-

PR9000064030052

03/03/2564

-

-

5172 ขออนุมัติซื้อปกผาไหมขนาด A5 โครงการมอบโลเด็กดี เสื้อสามารถ
และประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา 2563

68,700.00

68,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภัทรการพิมพ

5173 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Coding for Kids วันที่ 6 มี.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคไทย จํากัด
ครัวเจนอง
บริษัท แพน ลอวสัน จํากัด

PR9000064030038

03/03/2564

-

-

5174 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการ Satit Music Festival

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030041

03/03/2564

-

-

หน ้า 477

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030039
03/03/2564 -

1,125.00

1,125.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064030022

03/03/2564

-

-

5177 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการ Satit Music Festival

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ
รานอีสเทิรนโทรฟ
นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ
บ. ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030046

03/03/2564

-

-

5178 ขออนุมัติจางทําปาย โครงการมอบโลเด็กดี เสื้อสามารถ และ
ประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา 2563

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064030051

03/03/2564

-

-

3,675.00

3,675.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064030035

03/03/2564

-

-

PR9000064030067

04/03/2564

-

-

PR9000064030069

04/03/2564

-

-

5175 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
นักเรียน ปการศึกษา 2564 วันที่ 6 - 7 มี.ค. 2564
5176 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล

5179 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล จํานวน 3 ปาย

5180 ขอนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่ 8
- 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
5181 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานครัว จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,600.00

72,113.50

3,948.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

72,113.50 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

3,948.00 เฉพาะเจาะจง ราน จานชามบางแสน

หน ้า 478

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5182 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร อาหารวางฯ สําหรับนักเรียนและ
บุคลากร วันที่ 15 - 19 มี.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
82,114.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

82,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นิพัทธ ฟารมไก
นางวีระวรรณ หวะสุวรรณ
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
นายสุเมธ สายสมุทร
ออม ออม โดนัท
บริษัท จอมธนา จํากัด
นางชุติมา ประทุมวรรณ
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030068
04/03/2564 -

5183 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถมศึกษา วันที่ 8 12 มี.ค. 2564

69,748.00

69,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064030066

04/03/2564

-

-

5184 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 2564

90,160.00

90,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

PR9000064030065

04/03/2564

-

-

5185 ขออนุมัติซื้อกระดาษ A4 จํานวน 100 รีม

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030093

08/03/2564

-

-

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป

PR9000064030113

09/03/2564

-

-

PR9000064030116

11/03/2564

-

-

5186 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 85A จํานวน 3 กลอง

5187 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางนักเรียนปฐมวัย วันที่ 15
- 19 มี.ค. 2564

90,160.00

90,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

หน ้า 479

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5188 ขออนุมัติคาจางเหมาแมบาน โครงการสานสัมพันธ ป. 6 ประจําป
การศึกษา 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
330.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

330.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัตรา เพ็งโสภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030114
11/03/2564 -

5189 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางนักเรียน IEP วันที่ 15 19 มี.ค. 2564

67,471.00

67,471.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

PR9000064030118

11/03/2564

-

-

5190 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันนักเรียนประถม วันที่ 15 - 19 มี.ค. 2564

69,748.00

69,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064030117

11/03/2564

-

-

5191 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางฯ สําหรับนักเรียน
และบุคลากร วันที่ 22 - 26 มี.ค. 2564

40,148.00

40,148.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นายธํารงค ศิลรัตน
นางวีระวรรณ หวะสุรรณ
นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
บริษัท จอมธนา จํากัด
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง
PIE เติมสุข
บมจ ซีพี ออลล

PR9000064030119

11/03/2564

-

-

5192 ขออนุมัติคาปายไวนิล โครงการสานสัมพันธ ป. 6 ประจําปการศึกษา
2563

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064030110

11/03/2564

-

-

5193 ขออนุมัติจัดซื้อพวงมาลัยกรขอมือ โครงการสานสัมพันธ ป. 6 ประจําป
การศึกษา 2563

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต

PR9000064030111

11/03/2564

-

-

5194 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับโครงการวันแหง
ความสําเร็จ วันที่ 19 มี.ค. 2564

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000064030129

15/03/2564

-

-

หน ้า 480

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5195 ขออนุมัติจัดซื้อแผนรองเมาส

5196 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับโครงการ Graduation
and Prom ประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 19 มี.ค. 2564

5197 ขออนุมัติจัดซื้อตรายางสําเร็จรูป จํานวน 1 อัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,200.00

7,000.00

280.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา สีเทือง
บริษัท แพน ลอวสัน จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
280.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030158
16/03/2564 -

PR9000064030184

17/03/2564

-

-

PR9000064030196

18/03/2564

-

-

5198 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถม วันที่ 22, 24
และ 26 มี.ค. 2564

41,848.80

41,848.80 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองเจียม

PR9000064030194

18/03/2564

-

-

5199 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และอาหารวางสําหรับโครงการ
สานสัมพันธ ชั้นป.6 วันที่ 27 มี.ค. 2564

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ฐิรายุวัฒน
นายสุเมธ สายสมุทร,
นางสนฐณา กสิณเวทย
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท พัทยา ฟูด ซัพพลายเออร จํากัด
บมจ. ซีพี ออลล
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

PR9000064030197

18/03/2564

-

-

5200 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน IEP วันที่
22, 24 และ 26 มี.ค. 2564

32,930.80

32,930.80 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา สีกา

PR9000064030195

18/03/2564

-

-

5201 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียนปฐมวัย
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 2564

90,160.00

90,160.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เดชคุมญาติ

PR9000064030193

18/03/2564

-

-

หน ้า 481

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5202 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับวันรับรายงานตัว
นักเรียนใหม ปการศึกษา 2564 วันที่ 27 - 28 มี.ค. 2564

5203 ขออนุมัติจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่พักบุคลากร 12
เดือน
5204 ขออนุมัติคาใชจายโครงการบริการวิชาการแกสังคม ''คายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร'' ครั้งที่ 20
5205 ขออนุมัติจัดทําปายธงญี่ปุน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,200.00

69,000.00

4,000.00

360.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,200.00 เฉพาะเจาะจง PIE เติมสุข
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง
ราน HOME COFFEE
ออม ออม โดนัท
69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ถนอมแนบ

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน RBC

360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PO9000064030002

22/03/2564

-

-

PR9000064030230

23/03/2564

-

-

PR9000064030228

23/03/2564

-

-

PR9000064030232

24/03/2564

-

-

5206 ขออนุมัติคาใชจายโครงการบริการวิชาการแกสังคม ''คายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร'' ครั้งที่ 20

4,600.00

5207 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการสานสัมพันธ ป. 6 ประจําป
การศึกษา 2563

18,890.00

18,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030233

24/03/2564

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064030250

26/03/2564

-

-

5208 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหองเรียนสะอาดนาอยู (เดือนมีนาคม
2564)

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030206
19/03/2564 -

หน ้า 482

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5209 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการสานสัมพันธ ม.3

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
36,520.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

36,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นงนุชวิลเลจ จํากัด
แมประภาสังฆภัณฑ
บริษัท คอมเซเวน จํากัด
รานสุทัศพลาสติก
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท ซิงไท เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030253
26/03/2564 -

5210 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการบริการวิชาการแกสังคม ''คายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร'' ครั้งที่ 20

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา

PR9000064030255

26/03/2564

-

-

5211 ขออนุมัติเชารถบัสปรับอากาศ โครงการสานสัมพันธ ม.3

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล

PR9000064030252

26/03/2564

-

-

5212 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการรร.สาธิตฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 เม.ย. 2564

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคไทย จํากัด
ครัวเจนอง
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000064030267

30/03/2564

-

-

5213 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมเพื่อพบผูบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 2 เม.ย. 2564

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล ดาไกร
เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ.

PR9000064030266

30/03/2564

-

-

5214 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับโครงการสัมมนานิสิต ปการศึกษา
2563 วันที่ 2 เม.ย. 2564

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง PIE เติมสุข

PR9000064030265

30/03/2564

-

-

5215 ขออนุมัติจัดจางสูบสิ่งปฏิกูลและแกไขหองน้ํา ฝายปฐมวัย

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง โอฬาร บริการ

PR9000064030002

01/03/2564

-

-

PR9000064030001

01/03/2564

-

-

5216 ขออนุมัติจัดซื้อตรายางและตรายางหมึกในตัว

580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค

หน ้า 483

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5217 ขออนุมัติจัดซื้อตลับหมึกและหมึกเครื่องพิมพ Canon MP287 ฝาย
ปฐมวัย
5218 ขออนุมัติจัดซื้อธงสําหรับฝายปฐมวัย

5219 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนฝายปฐมวัยจํานวน 233 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอดวานซ พีซี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030015
01/03/2564 -

630.00

630.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064030004

01/03/2564

-

-

81,825.00

81,825.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064030005

01/03/2564

-

-

5220 ขออนุมัติจางซอมประตูเปลี่ยนโชคหอง 2/1

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทูร กษมานนท

PR9000064030006

01/03/2564

-

-

5221 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอล ขวดปม ถานกลมแบน

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน
บริษัท สหภัณฑชลบุรี จํากัด
บจม. ซีพี ออลล
บจม. ซีพี ออลล

PR9000064030003

01/03/2564

-

-

5222 ขออนุมัติจัดจางทําไวนิล จํานวน 2 ปาย

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR9000064030018

02/03/2564

-

-

5223 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารโครงการวันแหงความสําเร็จ

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา

PR9000064030076

05/03/2564

-

-

5224 ขออนุมัติจัดจางปายไวนิลโครงการวันแหงความสําเร็จ

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR9000064030075

05/03/2564

-

-

5225 ขออนุมัติจัดจางซอมระบบเครื่องเสียงฝายปฐมวัย

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาศาลอิเลคทรอนิคส

PR9000064030126

12/03/2564

-

-

หน ้า 484

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5226 ขออนุมัติเชารถบัสปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของ
บุคลากรประจําป 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
90,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูริตา ทราเวล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064030177
17/03/2564 -

5227 จัดซื้ออุปกรณและสารเคมีโครงการสอบวัดความรูพื้นฐานทางการ
ควบคุมคุณภาพ เภสัชภัณฑเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (6306)

1,555.00

1,555.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ

PR3700064020096

01/03/2564

-

-

5228 1 (ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700064030007

01/03/2564

-

-

5229 1 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาดา ธีรปญญาภรณ

PR3700064030061

01/03/2564

-

-

5230 10 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700064030021

01/03/2564

-

-

5231 11 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700064030022

01/03/2564

-

-

5232 12 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700064030024

01/03/2564

-

-

5233 13 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700064030025

01/03/2564

-

-

5234 14 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700064030027

01/03/2564

-

-

5235 16 (ทาบุญมี)

5,000.00

PR3700064030029

01/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

หน ้า 485

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5236 17 (ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

5237 18 (ทาบุญมี)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบลวรรณ พรมนอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030030
01/03/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย รัตนวิมล

PR3700064030032

01/03/2564

-

-

5238 19 (ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700064030033

01/03/2564

-

-

5239 2 (ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700064030009

01/03/2564

-

-

5240 2 (หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

PR3700064030062

01/03/2564

-

-

5241 20 (บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

PR3700064030034

01/03/2564

-

-

5242 21 (บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700064030036

01/03/2564

-

-

5243 22 (บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700064030038

01/03/2564

-

-

5244 23 (บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

PR3700064030040

01/03/2564

-

-

5245 27 (มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700064030013

01/03/2564

-

-

หน ้า 486

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5246 28(มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

5247 29(มะขามหยง)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030018
01/03/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700064030019

01/03/2564

-

-

5248 3 (ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700064030010

01/03/2564

-

-

5249 3 (หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700064030063

01/03/2564

-

-

5250 30(มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700064030023

01/03/2564

-

-

5251 31(มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700064030028

01/03/2564

-

-

5252 32(มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700064030031

01/03/2564

-

-

5253 33(มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700064030035

01/03/2564

-

-

5254 34(มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700064030037

01/03/2564

-

-

5255 35(มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700064030039

01/03/2564

-

-

หน ้า 487

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5256 36(มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5257 37(มะขามหยง)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030041
01/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700064030042

01/03/2564

-

-

5258 38(มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700064030043

01/03/2564

-

-

5259 39 (มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700064030044

01/03/2564

-

-

PR3700064030011

01/03/2564

-

-

5260 4 (ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ขันทะกาศ

5261 4 (หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700064030064

01/03/2564

-

-

5262 40 (หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700064030012

01/03/2564

-

-

5263 40(มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาณิชา เจริญธนมิตร

PR3700064030045

01/03/2564

-

-

5264 41 (หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศุภลักษณ มณีโชติ

PR3700064030026

01/03/2564

-

-

5265 41(มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700064030046

01/03/2564

-

-

หน ้า 488

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5266 42 (หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5267 42(มะขามหยง)

5,000.00

5268 43 (หนองตําลึง)

15,000.00

5269 43(มะขามหยง)

5,000.00

5270 44 (หนองตําลึง)

15,000.00

5271 44(มะขามหยง)

5,000.00

5272 45 (หนองตําลึง)

15,000.00

5273 45(มะขามหยง)

5,000.00

5274 46 (หนองตําลึง)

15,000.00

5275 46(มะขามหยง)

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030052
01/03/2564 -

PR3700064030047

01/03/2564

-

-

PR3700064030053

01/03/2564

-

-

PR3700064030048

01/03/2564

-

-

PR3700064030054

01/03/2564

-

-

PR3700064030049

01/03/2564

-

-

PR3700064030055

01/03/2564

-

-

PR3700064030050

01/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700064030056

01/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700064030051

01/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

หน ้า 489

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5276 47 (หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5277 48 (หนองตําลึง)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030057
01/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

PR3700064030058

01/03/2564

-

-

5278 49 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700064030059

01/03/2564

-

-

5279 5 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700064030014

01/03/2564

-

-

5280 5 (หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700064030065

01/03/2564

-

-

5281 50 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาณี ธีรปญญาภรณ

PR3700064030060

01/03/2564

-

-

5282 6 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700064030015

01/03/2564

-

-

5283 6 (หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700064030066

01/03/2564

-

-

5284 7 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลปรางค มั่งคั่ง

PR3700064030016

01/03/2564

-

-

5285 8 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700064030017

01/03/2564

-

-

หน ้า 490

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5286 9 (ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030020
01/03/2564 -

5287 ขออนุมัติจัดซื้อ สารเคมี FM-200 จํานวน 15.8 kg (2152)

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) PR3700064020086

01/03/2564

-

-

5288 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
จํานวน 27 รายการ (3110)

72,950.00

72,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR3700064030003

01/03/2564

-

-

5289 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี) จํานวน
10 รายการ (3110)

14,590.00

14,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิทีวีเวล จํากัด

PR3700064030001

01/03/2564

-

-

5290 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในโครงการสอบปฏิบัติการเพื่อวัดผลความรู
ดานเภสัชเวท แกนิสิตเภสัชศาสตร ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2563 (6602)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR3700064020104

01/03/2564

-

-

5291 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการจัดสอบวัดความรูทางเภสัชบําบัด 2 และ
การรักษาโรคที่พบบอยประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (6312)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR3700064020098

01/03/2564

-

-

5292 10(หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700064030071

02/03/2564

-

-

5293 9(หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700064030070

02/03/2564

-

-

5294 12 (หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700064030077

02/03/2564

-

-

5295 13 (หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700064030078

02/03/2564

-

-

หน ้า 491

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5296 14(หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5297 15(หนองหงษ)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030080
02/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700064030083

02/03/2564

-

-

5298 16(หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700064030086

02/03/2564

-

-

5299 17(หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700064030089

02/03/2564

-

-

5300 18(หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700064030092

02/03/2564

-

-

5301 19 (หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

PR3700064030094

02/03/2564

-

-

5302 20(หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700064030095

02/03/2564

-

-

5303 21(หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

PR3700064030098

02/03/2564

-

-

5304 22 (หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700064030099

02/03/2564

-

-

5305 23(หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700064030100

02/03/2564

-

-

หน ้า 492

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
5306 24 (บานบึง)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030072
02/03/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700064030101

02/03/2564

-

-

PR3700064030073

02/03/2564

-

-

PR3700064030102

02/03/2564

-

-

5307 24(หนองหงษ)

5,000.00

5308 25 (บานบึง)

15,000.00

5309 25(หนองหงษ)

5,000.00

5310 26 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700064030075

02/03/2564

-

-

5311 26(หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700064030103

02/03/2564

-

-

5312 27 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700064030076

02/03/2564

-

-

5313 28 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

PR3700064030079

02/03/2564

-

-

5314 29 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700064030081

02/03/2564

-

-

5315 30 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700064030082

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

หน ้า 493

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5316 31 (บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5317 32 (บานบึง)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030084
02/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700064030085

02/03/2564

-

-

5318 33 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700064030087

02/03/2564

-

-

5319 34 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700064030088

02/03/2564

-

-

5320 35 (บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700064030090

02/03/2564

-

-

5321 36 (บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700064030091

02/03/2564

-

-

5322 37 (บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700064030093

02/03/2564

-

-

5323 38 (บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700064030096

02/03/2564

-

-

5324 39 (บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700064030097

02/03/2564

-

-

5325 7(หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700064030068

02/03/2564

-

-

หน ้า 494

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5326 8(หนองหงษ)

5327 11(หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030069
02/03/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700064030074

02/03/2564

-

-

5328 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับหองปฐมพยาบาล (2109)

10,439.00

10,439.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064030104

03/03/2564

-

-

5329 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี) จํานวน
29 รายการ (3110)

78,450.00

78,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด

PR3700064030109

04/03/2564

-

-

5330 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน 38 รายการ (2109)

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064030132

08/03/2564

-

-

5331 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
จํานวน 89 รายการ

31,850.00

31,850.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064030133

08/03/2564

-

-

5332 ขออนุมัติจัดซื้อชุดผาปูที่นอนและผาหมสําหรับหองพยาบาลคณะเภสัช
ศาสตร(2109)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR3700064030142

10/03/2564

-

-

5333 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชงานในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล
เนื้อเยื่อสัตว (3109)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064030159

11/03/2564

-

-

5334 ขออนุมัติซื้อมะนาวสด 400 ผล

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR3700064030160

11/03/2564

-

-

5335 ขออนุมัติซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรคใชทําความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณเครื่อง
แกว ในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลเนื้อเยื่อสัตวและหองวิจัยทาง
ชีวภาพ(3109)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.ซี.สถาพร กรุป

PR3700064030157

11/03/2564

-

-

หน ้า 495

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5336 ขออนุมัติซื้อ รองเทาและเสื้อกราวน(3109)

5337 ขออนุมัติจัดจางผลิตถุงกระดาษ จํานวน 2,000 ใบ (2157)

5338 ขออนุมัติจัดจางสอบเทียบเครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ จํานวน 1
งาน (3106)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00

79,787.76

2,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030158
11/03/2564 -

79,787.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอรไทซิ่ง จํากัด

PO3700064030004

17/03/2564

-

-

PR3700064030172

15/03/2564

-

-

2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

5339 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณทําที่บังแสงพืชสมุนไพรสําหรับวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร จํานวน 1 งาน (3107)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064030170

15/03/2564

-

-

5340 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร
ชีวภาพ) จํานวน 6 รายการ (3110)

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR3700064030171

15/03/2564

-

-

5341 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี)
จํานวน 20 รายการ (3110)

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล ซัพพลาย จํากัด

PR3700064030168

15/03/2564

-

-

5342 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
จํานวน 14 รายการ (3110)

77,590.00

77,590.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอดีเอ็มดี อินเตอรเทรดดิ้ง

PR3700064030169

15/03/2564

-

-

5343 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องพริ้นเตอร Kyocera (601500201000067)
(2122)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลาบลาเทค จํากัด

PR3700064030175

16/03/2564

-

-

5344 คาเชาหองประชุมเพื่อจัดกิจกรรมในโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําป
การศึกษา 2563 (6341)

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซีนิคอล จํากัด

PR3700064030195

19/03/2564

-

-

PR3700064030200

23/03/2564

-

-

5345 ขอนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ สําหรับใชในงานโสตทัศนศึกษาและอาคาร
สถานที่ (2109 )

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

หน ้า 496

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5346 ขออนุมัติจัดซื้อของใชในสํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร (2109)

5347 ขออนุมัติซอมแซมคอมพิวเตอรกูขอมูลฮารดดิสก
(581500301000436) (2122)
5348 ขออนุมัติซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา ประจําอาคารปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา (570600101000001) (2152)
5349

49 หนองตําลึง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

2,000.00

93,946.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030199
23/03/2564 -

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR3700064030207

25/03/2564

-

-

PO3700064030011

31/03/2564

-

-

93,946.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยเพิ่มพูลเซอรวิส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

PR3700064030234

26/03/2564

-

-

5350 1 (ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700064030216

26/03/2564

-

-

5351 1 หนองตําลึง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700064030239

26/03/2564

-

-

5352 10 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700064030227

26/03/2564

-

-

5353 10 หนองหงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700064030257

26/03/2564

-

-

5354 11 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700064030228

26/03/2564

-

-

5355 11 หนองหงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

PR3700064030259

26/03/2564

-

-

หน ้า 497

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5356 12 (ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5357 12 หนองหงษ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030229
26/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700064030260

26/03/2564

-

-

5358 13 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700064030230

26/03/2564

-

-

5359 13 นองหงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700064030261

26/03/2564

-

-

5360 14 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700064030232

26/03/2564

-

-

5361 14หนองหงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700064030263

26/03/2564

-

-

5362 15 (ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700064030233

26/03/2564

-

-

5363 15 หนองหงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700064030264

26/03/2564

-

-

5364 16 (ทาบุญมี)

5,000.00

PR3700064030235

26/03/2564

-

-

5365 16 หนองหงษ

15,000.00

PR3700064030265

26/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

หน ้า 498

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5366 17 (ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

5367 17 หนองหงษ

15,000.00

5368 18 (บานบึง)

9,000.00

5369 18 หนองหงษ

15,000.00

5370 19 (บานบึง)

9,000.00

5371 19 หนองหงษ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030236
26/03/2564 -

PR3700064030266

26/03/2564

-

-

PR3700064030238

26/03/2564

-

-

PR3700064030267

26/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700064030240

26/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700064030268

26/03/2564

-

-

5372 2 (ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700064030218

26/03/2564

-

-

5373 2 หนองตําลึง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700064030242

26/03/2564

-

-

5374 20 (บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700064030241

26/03/2564

-

-

5375 20หนองหงษ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700064030270

26/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

หน ้า 499

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5376 21 (บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

5377 21หนองหงษ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030243
26/03/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700064030271

26/03/2564

-

-

5378 22 (บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700064030244

26/03/2564

-

-

5379 22หนองหงษ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

PR3700064030272

26/03/2564

-

-

5380 23 (บานบึง)

15,000.00

PR3700064030246

26/03/2564

-

-

5381 23หนองหงษ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700064030273

26/03/2564

-

-

5382 24 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700064030248

26/03/2564

-

-

5383 24มะขามหยง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700064030274

26/03/2564

-

-

5384 25 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700064030249

26/03/2564

-

-

5385 25มะขามหยง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700064030275

26/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

หน ้า 500

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
5386 26 (บานบึง)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5387 26มะขามหยง

9,000.00

5388 27 (บานบึง)

15,000.00

5389 27มะขามหยง

9,000.00

5390 28 (บานบึง)

15,000.00

5391 28มะขามหยง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030251
26/03/2564 -

PR3700064030276

26/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700064030255

26/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700064030278

26/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700064030262

26/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700064030279

26/03/2564

-

-

5392 29 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700064030269

26/03/2564

-

-

5393 29มะขามหยง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700064030280

26/03/2564

-

-

5394 3 (ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700064030219

26/03/2564

-

-

5395 3 หนองตําลึง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700064030245

26/03/2564

-

-

หน ้า 501

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
5396 30 (บานบึง)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030277
26/03/2564 -

5397 30 มะขามหยง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700064030281

26/03/2564

-

-

5398 31 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700064030284

26/03/2564

-

-

5399 31มะขามหยง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700064030282

26/03/2564

-

-

5400 32 (บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700064030290

26/03/2564

-

-

5401 32มะขามหยง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700064030283

26/03/2564

-

-

5402 33 (บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700064030291

26/03/2564

-

-

5403 33มะขามหยง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

PR3700064030285

26/03/2564

-

-

5404 34 (บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700064030292

26/03/2564

-

-

5405 34มะขามหยง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700064030286

26/03/2564

-

-

หน ้า 502

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
5406 35 (บานบึง)

5407 35 มะขามหยง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030293
26/03/2564 -

PR3700064030287

26/03/2564

-

-

PR3700064030294

26/03/2564

-

-

PR3700064030288

26/03/2564

-

-

PR3700064030295

26/03/2564

-

-

5408 36 (บานบึง)

5,000.00

5409 36มะขามหยง

15,000.00

5410 37 (บานบึง)

5,000.00

5411 37มะขามหยง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700064030289

26/03/2564

-

-

5412 38 (หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700064030296

26/03/2564

-

-

5413 38 มะขามหยง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700064030305

26/03/2564

-

-

5414 39 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

PR3700064030297

26/03/2564

-

-

5415 39 มะขามหยง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700064030306

26/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

หน ้า 503

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5416 4 (ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5417 4 หนองหงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700064030247

26/03/2564

-

-

5418 40 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700064030298

26/03/2564

-

-

5419 40 มะขามหยง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700064030307

26/03/2564

-

-

5420 41 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700064030299

26/03/2564

-

-

5421 41 มะขามหยง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700064030309

26/03/2564

-

-

5422 42 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700064030300

26/03/2564

-

-

5423 42 มะขามหยง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700064030311

26/03/2564

-

-

5424 43 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700064030301

26/03/2564

-

-

5425 44 (หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700064030302

26/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ขันทะกาศ

หน ้า 504

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030220
26/03/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5426 45 (หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5427 46 (หนองตําลึง)

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030303
26/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700064030304

26/03/2564

-

-

5428 47 หนองตําลึง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาณี ธีรปญญาภรณ

PR3700064030226

26/03/2564

-

-

5429 48 หนองตําลึง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาดา ธีรปญญาภรณ

PR3700064030231

26/03/2564

-

-

5430 5 (ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700064030221

26/03/2564

-

-

5431 5 หนองหงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700064030250

26/03/2564

-

-

5432 50 หนองตําลึง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700064030237

26/03/2564

-

-

PR3700064030222

26/03/2564

-

-

PR3700064030252

26/03/2564

-

-

PR3700064030223

26/03/2564

-

-

5433 6 (ทาบุญมี)

15,000.00

5434 6 หนองหงษ

9,000.00

5435 7 (ทาบุญมี)

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลปรางค มั่งคั่ง

หน ้า 505

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5436 7 หนองหงษ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

5437 8 หนองหงษ

9,000.00

5438 8 (ทาบุญมี)

15,000.00

5439 9 (ทาบุญมี)

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064030253
26/03/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700064030254

26/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700064030224

26/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700064030225

26/03/2564

-

-

5440 9 หนองหงษ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700064030256

26/03/2564

-

-

5441 43 ทาบุญมี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุบลวรรณ พรมนอย

PR3700064030315

29/03/2564

-

-

5442 ขออนุมัตจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ ในโครงการเสริมสราง
ประสบการณดานการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับนิสิตชั้นปที่ 5
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (6311)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

PR3700064030314

29/03/2564

-

-

5443 ขออนุมัติจัดจางรถตูปรับอากาศ ในโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําป
การศึกษา 2563 (6341)

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

PR3700064030312

29/03/2564

-

-

PO3700064030009

29/03/2564

-

-

PR3400064030008

02/03/2564

-

-

5444 ขออนุมัติจางเหมารถบัสปรับอากาศ ในโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําป
การศึกษา 2563 (6341)

60,000.00

5445 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุงพัฒนา ทรานสปอรต จํากัด

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

หน ้า 506

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5446 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030009
02/03/2564 -

5447 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400064030010

02/03/2564

-

-

5448 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400064030011

02/03/2564

-

-

5449 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400064030012

02/03/2564

-

-

5450 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

PR3400064030013

02/03/2564

-

-

5451 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400064030014

02/03/2564

-

-

5452 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400064030015

02/03/2564

-

-

5453 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400064030016

02/03/2564

-

-

5454 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400064030017

02/03/2564

-

-

5455 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400064030018

02/03/2564

-

-

หน ้า 507

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5456 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030019
02/03/2564 -

5457 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400064030020

02/03/2564

-

-

5458 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400064030021

02/03/2564

-

-

5459 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400064030022

02/03/2564

-

-

5460 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

PR3400064030023

02/03/2564

-

-

5461 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400064030024

02/03/2564

-

-

5462 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400064030025

02/03/2564

-

-

5463 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400064030026

02/03/2564

-

-

5464 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400064030027

02/03/2564

-

-

5465 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400064030028

03/03/2564

-

-

หน ้า 508

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5466 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030029
03/03/2564 -

5467 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400064030030

03/03/2564

-

-

5468 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400064030031

03/03/2564

-

-

5469 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400064030032

03/03/2564

-

-

5470 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

PR3400064030033

03/03/2564

-

-

5471 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400064030034

03/03/2564

-

-

5472 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400064030035

03/03/2564

-

-

5473 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400064030036

03/03/2564

-

-

5474 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400064030037

03/03/2564

-

-

5475 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400064030038

03/03/2564

-

-

หน ้า 509

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5476 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030039
03/03/2564 -

5477 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400064030040

03/03/2564

-

-

5478 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400064030041

03/03/2564

-

-

5479 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400064030042

03/03/2564

-

-

5480 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

PR3400064030043

03/03/2564

-

-

5481 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400064030044

03/03/2564

-

-

5482 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400064030045

03/03/2564

-

-

5483 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400064030046

03/03/2564

-

-

5484 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400064030047

03/03/2564

-

-

PR3400064030053

11/03/2564

-

-

5485 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 24 รายการ โครงการ
เพิ่มพูนความสามารถทางวิทยาศาสตรดวยกระบวนการ Revised
STEMS

71,549.00

71,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

หน ้า 510

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6,350.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030061
17/03/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400064030062

29/03/2564

-

-

5488 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400064030063

29/03/2564

-

-

5489 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400064030064

29/03/2564

-

-

5490 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400064030065

29/03/2564

-

-

5491 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400064030066

29/03/2564

-

-

5492 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

PR3400064030067

29/03/2564

-

-

5493 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400064030068

29/03/2564

-

-

5494 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400064030069

29/03/2564

-

-

5495 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400064030070

29/03/2564

-

-

5486 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาเครื่องไทยธรรม พวงมาลัย ดอกไม
จํานวน 1 งาน
5487 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,350.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 511

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5496 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030071
29/03/2564 -

5497 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400064030072

29/03/2564

-

-

5498 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400064030073

29/03/2564

-

-

5499 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400064030074

29/03/2564

-

-

5500 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400064030075

29/03/2564

-

-

5501 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400064030076

29/03/2564

-

-

5502 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

PR3400064030077

29/03/2564

-

-

5503 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400064030078

29/03/2564

-

-

5504 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400064030079

29/03/2564

-

-

5505 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400064030080

29/03/2564

-

-

หน ้า 512

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5506 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030081
29/03/2564 -

5507 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400064030082

30/03/2564

-

-

5508 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400064030083

30/03/2564

-

-

5509 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400064030084

30/03/2564

-

-

5510 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400064030085

30/03/2564

-

-

5511 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400064030086

30/03/2564

-

-

5512 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

PR3400064030087

30/03/2564

-

-

5513 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400064030088

30/03/2564

-

-

5514 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400064030089

30/03/2564

-

-

5515 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400064030090

30/03/2564

-

-

หน ้า 513

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5516 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030091
30/03/2564 -

5517 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400064030092

30/03/2564

-

-

5518 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400064030093

30/03/2564

-

-

5519 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400064030094

30/03/2564

-

-

5520 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400064030095

30/03/2564

-

-

5521 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400064030096

30/03/2564

-

-

5522 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400064030098

30/03/2564

-

-

5523 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

PR3400064030099

30/03/2564

-

-

5524 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400064030100

30/03/2564

-

-

5525 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400064030101

30/03/2564

-

-

หน ้า 514

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5526 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064030102
30/03/2564 -

5527 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต

2,500.00

เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย อาจวาริน

PR0206064030159

16/03/2021

-

-

5528 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

4,768.99

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด

PR0206064030228

23/03/2021

-

-

5529 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

494.02

PR0206064030002

01/03/2021

-

-

5530 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

2,500.00

2,342.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีฟารมาซี

PR0206064030062

08/03/2021

-

-

5531 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซม
เครื่องปรับอากาศ

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064020195

01/03/2021

-

-

PR0206064030011

02/03/2021

-

-

494.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

5532 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (O-NET)

22,750.00

5533 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกเครื่องพิมพ

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030008

02/03/2021

-

-

5534 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ทดสอบวิชา
สามัญ)

3,600.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร

PR0206064030045

04/03/2021

-

-

PR0206064030048

04/03/2021

-

-

5535 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ
(O-NET)

88,800.00

22,750.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช

88,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

หน ้า 515

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5536 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ
(GAT/PAT)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
81,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

81,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030039
04/03/2021 -

5537 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ทดสอบวิชา
สามัญ)

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030046

04/03/2021

-

-

5538 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (O-NET)

6,000.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร

PR0206064030040

04/03/2021

-

-

5539 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัตเบิกเงินคาวัสดุ (GAT/PAT)

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030038

04/03/2021

-

-

5540 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร
(GAT/PAT)

8,930.00

8,930.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร บุญชู

PR0206064030064

08/03/2021

-

-

5541 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (GAT/PAT)

5,326.00

5,326.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR0206064030088

09/03/2021

-

-

5542 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (GAT/PAT)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช

PR0206064030090

09/03/2021

-

-

5543 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (O-NET) วิทยาเขตจันทบุรี

20,600.00

20,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR0206064030094

09/03/2021

-

-

5544 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (GAT/PAT) วิทยาเขตจันทบุรี

21,200.00

21,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR0206064030091

09/03/2021

-

-

5545 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (GAT/PAT) วิทยาเขตจันทบุรี

21,200.00

21,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงคแกว

PR0206064030092

09/03/2021

-

-

หน ้า 516

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5546 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (O-NET)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,050.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030095
10/03/2021 -

5547 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (O-NET) วิทยาเขตสระแกว

41,300.00

41,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย สองขุนทด

PR0206064030123

11/03/2021

-

-

5548 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (GAT/PAT) วิทยาเขตสระแกว

50,500.00

50,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย สองขุนทด

PR0206064030121

11/03/2021

-

-

5549 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (วิชาสามัญ)

12,023.00

12,023.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR0206064030125

11/03/2021

-

-

5550 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (O-NET)

20,558.50

20,558.50 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR0206064030126

11/03/2021

-

-

5551 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร (O-NET)

18,877.00

18,877.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร บุญชู

PR0206064030204

22/03/2021

-

-

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช

PR0206064030205

22/03/2021

-

-

PR0206064030208

22/03/2021

-

-

PR0206064030212

22/03/2021

-

-

PR0206064030207

22/03/2021

-

-

5552 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (วิชาสามัญ)

5553 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (กสพท.)

11,600.00

5554 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (กสพท.)

10,659.00

5555 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (กสพท.)

5,750.00

11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

10659 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

5750 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช

หน ้า 517

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5556 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (O-NET) วิทยาเขตจันทบุรี
5557 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา
5558 ซอมปมน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,700.00

39,900.00
4,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18700 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงคแกว

39,900.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอี่ยมสอาด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030279
30/03/2021 -

PO0600064030001

01/03/2021

-

-

PR0600064030008

01/03/2021

-

-

5559 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

PR0600064030021

01/03/2021

-

-

5560 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064030022

01/03/2021

-

-

5561 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600064030015

01/03/2021

-

-

5562 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

PR0600064030018

01/03/2021

-

-

5563 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064030012

01/03/2021

-

-

หน ้า 518

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5564 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030014
01/03/2021 -

5565 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600064030016

01/03/2021

-

-

5566 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600064030019

01/03/2021

-

-

5567 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600064030013

01/03/2021

-

-

5568 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

PR0600064030017

01/03/2021

-

-

5569 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

PR0600064030020

01/03/2021

-

-

5570 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600064030011

01/03/2021

-

-

หน ้า 519

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5571 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
พ.ศ.2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030007
01/03/2021 -

5572 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ศรีสุข

PR0600064030058

02/03/2021

-

-

5573 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรายุทธ เผือกสุก

PR0600064030043

02/03/2021

-

-

5574 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064030044

02/03/2021

-

-

5575 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600064030068

02/03/2021

-

-

5576 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600064030052

02/03/2021

-

-

5577 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร เลาอรุณ

PR0600064030030

02/03/2021

-

-

หน ้า 520

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5578 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร รัตนะมงคลกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030057
02/03/2021 -

5579 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล พุมสกุล

PR0600064030023

02/03/2021

-

-

5580 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

PR0600064030040

02/03/2021

-

-

5581 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

PR0600064030089

02/03/2021

-

-

5582 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600064030101

02/03/2021

-

-

5583 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

PR0600064030105

02/03/2021

-

-

5584 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064030103

02/03/2021

-

-

หน ้า 521

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5585 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030106
02/03/2021 -

5586 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600064030104

02/03/2021

-

-

5587 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600064030107

02/03/2021

-

-

5588 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064030092

02/03/2021

-

-

5589 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600064030096

02/03/2021

-

-

5590 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600064030094

02/03/2021

-

-

5591 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ วรานุเศรษฐ

PR0600064030102

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5592 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
5593 ขออนุมัติจางซอมเครื่อง Hoods
5594 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น-Calibration Electronic Balance
จํานวน 6 เครื่อง
5595 ขออนุมัติซื้อ
5596 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 14 รายการ

5597 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030100
02/03/2021 -

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จํากัด

PR0600064030028

02/03/2021

-

-

15,194.00

15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PO0600064030003

02/03/2021

-

-

68,700.00

68,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PO0600064030002

02/03/2021

-

-

4,587.72

4,587.72 เฉพาะเจาะจง

PR0600064030054

02/03/2021

-

-

4,258.60

รานบอลอคาเรียม, รานอารยะรุงเจริญกิจ ,น้ําดื่ม
บานและสวน ,บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
4,258.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซไบโอ (ประเทศไทย) จํากัด
PR0600064030025

02/03/2021

-

-

5598 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 จางที่ปรึกษา นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

PR0600064030099

02/03/2021

-

-

5599 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

PR0600064030053

02/03/2021

-

-

5600 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จามรี เข็มแจม

PR0600064030066

02/03/2021

-

-

หน ้า 523

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5601 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030067
02/03/2021 -

5602 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชติภัคร สาสุนทรา

PR0600064030059

02/03/2021

-

-

5603 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600064030047

02/03/2021

-

-

5604 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลักษมณ จันทิมา

PR0600064030041

02/03/2021

-

-

5605 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600064030031

02/03/2021

-

-

5606 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600064030091

02/03/2021

-

-

5607 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064030027

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5608 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวิมล มาโค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030050
02/03/2021 -

5609 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064030062

02/03/2021

-

-

5610 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อโรชา บรรจงการ

PR0600064030097

02/03/2021

-

-

5611 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ แกวปาน

PR0600064030036

02/03/2021

-

-

5612 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติมา กระดาษทอง

PR0600064030084

02/03/2021

-

-

5613 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064030069

02/03/2021

-

-

5614 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064030051

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5615 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030086
02/03/2021 -

5616 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600064030064

02/03/2021

-

-

5617 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600064030076

02/03/2021

-

-

5618 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064030079

02/03/2021

-

-

5619 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

PR0600064030095

02/03/2021

-

-

5620 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064030038

02/03/2021

-

-

5621 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600064030061

02/03/2021

-

-
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5622 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030077
02/03/2021 -

5623 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064030033

02/03/2021

-

-

5624 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600064030075

02/03/2021

-

-

5625 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600064030093

02/03/2021

-

-

5626 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600064030070

02/03/2021

-

-

5627 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600064030085

02/03/2021

-

-

5628 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064030090

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5629 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030080
02/03/2021 -

5630 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600064030045

02/03/2021

-

-

5631 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

PR0600064030074

02/03/2021

-

-

5632 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ ไตรรัตนกสิกุล

PR0600064030098

02/03/2021

-

-

5633 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600064030035

02/03/2021

-

-

5634 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600064030042

02/03/2021

-

-

5635 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600064030048

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5636 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565
5637 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030073
02/03/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064030082

02/03/2021

-

-

5638 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064030039

02/03/2021

-

-

5639 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน

PR0600064030026

02/03/2021

-

-

5640 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064030032

02/03/2021

-

-

5641 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชา ค้ําชู

PR0600064030065

02/03/2021

-

-

5642 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

PR0600064030081

02/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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5643 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030034
02/03/2021 -

5644 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600064030063

02/03/2021

-

-

5645 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

PR0600064030060

02/03/2021

-

-

5646 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600064030078

02/03/2021

-

-

5647 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600064030037

02/03/2021

-

-

5648 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ คุณรักษ

PR0600064030049

02/03/2021

-

-

5649 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064030024

02/03/2021

-

-

หน ้า 530

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5650 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌัชลียา มีมะโน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030046
02/03/2021 -

5651 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีบัวบาน

PR0600064030072

02/03/2021

-

-

5652 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

PR0600064030083

02/03/2021

-

-

5653 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600064030087

02/03/2021

-

-

5654 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร สุนทร

PR0600064030056

02/03/2021

-

-

5655 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา จันทรชา

PR0600064030088

02/03/2021

-

-

5656 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600064030071

02/03/2021

-

-

5657 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา รอดสมบูรณ

PR0600064030151

03/03/2021

-

-

หน ้า 531

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5658 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030133
03/03/2021 -

5659 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600064030129

03/03/2021

-

-

5660 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600064030130

03/03/2021

-

-

5661 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064030135

03/03/2021

-

-

5662 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600064030140

03/03/2021

-

-

5663 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064030137

03/03/2021

-

-

5664 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600064030132

03/03/2021

-

-

หน ้า 532

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5665 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030176
03/03/2021 -

5666 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064030175

03/03/2021

-

-

5667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064030183

03/03/2021

-

-

5668 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064030179

03/03/2021

-

-

5669 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรดา สมุทรัตน

PR0600064030187

03/03/2021

-

-

5670 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064030185

03/03/2021

-

-

5671 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600064030181

03/03/2021

-

-

หน ้า 533

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5672 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030189
03/03/2021 -

5673 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064030173

03/03/2021

-

-

5674 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

PR0600064030180

03/03/2021

-

-

5675 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064030171

03/03/2021

-

-

5676 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600064030178

03/03/2021

-

-

5677 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064030186

03/03/2021

-

-

5678 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064030191

03/03/2021

-

-

หน ้า 534

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5679 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030184
03/03/2021 -

5680 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600064030182

03/03/2021

-

-

5681 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064030170

03/03/2021

-

-

5682 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600064030188

03/03/2021

-

-

5683 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064030177

03/03/2021

-

-

5684 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600064030172

03/03/2021

-

-

5685 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064030190

03/03/2021

-

-

หน ้า 535

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5686 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030174
03/03/2021 -

5687 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600064030166

03/03/2021

-

-

5688 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุจิตรา มานูเจริญ

PR0600064030144

03/03/2021

-

-

5689 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064030157

03/03/2021

-

-

5690 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600064030139

03/03/2021

-

-

5691 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064030148

03/03/2021

-

-

5692 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600064030150

03/03/2021

-

-

หน ้า 536

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5693 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030122
03/03/2021 -

5694 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวี เที่ยงดี

PR0600064030162

03/03/2021

-

-

5695 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา บุญแลบ

PR0600064030131

03/03/2021

-

-

5696 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600064030164

03/03/2021

-

-

5697 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064030119

03/03/2021

-

-

5698 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064030158

03/03/2021

-

-

5699 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

PR0600064030113

03/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5700 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา แซเตียว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030160
03/03/2021 -

5701 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600064030142

03/03/2021

-

-

5702 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชารัตน เข็มมาลัย

PR0600064030111

03/03/2021

-

-

5703 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600064030154

03/03/2021

-

-

5704 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600064030152

03/03/2021

-

-

5705 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064030134

03/03/2021

-

-

5706 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต จันทรง

PR0600064030156

03/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5707 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ พละเนียม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030117
03/03/2021 -

5708 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064030165

03/03/2021

-

-

5709 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064030125

03/03/2021

-

-

5710 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600064030149

03/03/2021

-

-

5711 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา บุญเฟรือง

PR0600064030118

03/03/2021

-

-

5712 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600064030159

03/03/2021

-

-

5713 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600064030115

03/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5714 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030112
03/03/2021 -

5715 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600064030127

03/03/2021

-

-

5716 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600064030123

03/03/2021

-

-

5717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600064030138

03/03/2021

-

-

5718 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพร เชื้อแดง

PR0600064030153

03/03/2021

-

-

5719 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600064030109

03/03/2021

-

-

5720 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600064030108

03/03/2021

-

-

หน ้า 540

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030141
03/03/2021 -

5722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อินธกรจินดา

PR0600064030163

03/03/2021

-

-

5723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600064030124

03/03/2021

-

-

5724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600064030121

03/03/2021

-

-

5725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600064030143

03/03/2021

-

-

5726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064030128

03/03/2021

-

-

5727 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064030147

03/03/2021

-

-

หน ้า 541

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5728 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030155
03/03/2021 -

5729 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ไชยสิทธิ์

PR0600064030161

03/03/2021

-

-

5730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวริศร รุงเรือง

PR0600064030145

03/03/2021

-

-

5731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600064030167

03/03/2021

-

-

5732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

PR0600064030110

03/03/2021

-

-

5733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600064030120

03/03/2021

-

-

5734 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

PR0600064030168

03/03/2021

-

-

หน ้า 542

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030116
03/03/2021 -

5736 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่นๆ

9,844.00

9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด

PR0600064030223

04/03/2021

-

-

5737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

PR0600064030206

04/03/2021

-

-

5738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064030228

04/03/2021

-

-

5739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064030229

04/03/2021

-

-

5740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600064030192

04/03/2021

-

-

5741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600064030195

04/03/2021

-

-

5742 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

PR0600064030196

04/03/2021

-

-

หน ้า 543

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5743 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030211
04/03/2021 -

5744 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600064030194

04/03/2021

-

-

5745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600064030222

04/03/2021

-

-

5746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064030209

04/03/2021

-

-

5747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064030219

04/03/2021

-

-

5748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064030210

04/03/2021

-

-

5749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

PR0600064030224

04/03/2021

-

-

หน ้า 544

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030197
04/03/2021 -

5751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064030208

04/03/2021

-

-

5752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064030205

04/03/2021

-

-

5753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา สุดสงวน

PR0600064030199

04/03/2021

-

-

5754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064030217

04/03/2021

-

-

5755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064030214

04/03/2021

-

-

5756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064030225

04/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030193
04/03/2021 -

5758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600064030221

04/03/2021

-

-

5759 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064030226

04/03/2021

-

-

5760 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064030203

04/03/2021

-

-

5761 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064030220

04/03/2021

-

-

5762 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600064030198

04/03/2021

-

-

5763 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064030227

04/03/2021

-

-

5764 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

1,005.80

1,005.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PR0600064030245

05/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5765 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ
5766 วัสดุ
5767 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,769.10
860
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,769.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด
860 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอี่ยมสอาด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030244
05/03/2021 PR0600064030233

05/03/2021

-

-

PR0600064030232

05/03/2021

-

-

5768 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064030230

05/03/2021

-

-

5769 ซอมเครื่องถายเอกสาร 8 รายการ

26,564.89

26,564.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PO0600064030005

08/03/2021

-

-

5770 กระดาษ A4 จํานวน 25 รีม

2,125.00

2,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0600064030249

09/03/2021

-

-

5771 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี จํานวน 4 รายการ

7,104.80

7,104.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064030257

09/03/2021

-

-

PR0600064030252

09/03/2021

-

-

PO0600064030006

09/03/2021

-

-

5772 น้ําดื่ม 6 ถัง, ตรายาง 5 อัน
5773 ขออนุ มัติซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร5 รายการ

610
38,300.00

610 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน, รานแสนสุขกราฟฟค
38,300.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

5774 ขออนุมัติซื้อสารเคมี จํานวน 1 รายการ

8,239.00

8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี จํากัด

PR0600064030258

09/03/2021

-

-

5775 ขออนุมัติซื้อตลับหมึก

7,900.00

7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรครบวงจร จํากัด

PR0600064030269

11/03/2021

-

-

5776 ซอมปมน้ํา

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอี่ยมสอาด

PR0600064030276

11/03/2021

-

-

5777 วัสดุอุปกรณโครงการ Robotics วันที่ 13-14 มี.ค. 64 จํานวน 3
รายการ

7,700.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064030265

11/03/2021

-

-

หน ้า 547

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5778 วัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,425.00

5779 วัสดุ

990

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,425.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน
990 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030274
11/03/2021 PR0600064030275

11/03/2021

-

-

5780 ขอซื้อวัสดุ 33 รายการ

8,680.00

8,680.00 เฉพาะเจาะจง นงนุช หมายมี, 888 รวงขาวพาณิช, ปลินดา งาม PR0600064030279
พาณิชยกุล, รานออกทะเล, น.ส.สุธาทิพย บุญเดิม,
นายอรรถพล บุตรดี, นายธนกฤต สาธามา, ราน
นุชจิราพาณิชย

12/03/2021

-

-

5781 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

3,969.70

3,969.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด

PR0600064030282

12/03/2021

-

-

5782 วัสดุ

4,919.00

4,919.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อิเลคทริค

PR0600064030281

12/03/2021

-

-

5783 วัสดุ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ปโตรเลียม2016

PR0600064030280

12/03/2021

-

-

5784 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

5,232.30

5,232.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก

PR0600064030283

12/03/2021

-

-

PR0600064030287

15/03/2021

-

-

5785 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ

910

910 เฉพาะเจาะจง รานมณีแดงการเดน , รานน้ําดื่มบานและสวน

5786 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 7 รายการ

37,022.00

37,022.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064030286

15/03/2021

-

-

5787 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

17,580.10

17,580.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง

PR0600064030285

15/03/2021

-

-

5788 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ

5,521.20

PR0600064030284

15/03/2021

-

-

PO0600064030007

16/03/2021

-

-

5789 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

25,400.00

5,521.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก
25,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

5790 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

PR0600064030297

16/03/2021

-

-

5791 วัสดุ

6,691.00

6,691.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อิเลคทริค

PR0600064030301

16/03/2021

-

-

หน ้า 548

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5792 วัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030302
16/03/2021 -

5793 คาซอมรถจักรยานยนต

3,430.00

3,430.00 เฉพาะเจาะจง สุวิทย เปลงปลั่ง

PR0600064030300

16/03/2021

-

-

5794 อะไหลและอุปกรณสําหรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร

4,080.00

4,080.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064030303

17/03/2021

-

-

5795 ขออนุมัติซื้อ

1,948.00

1,948.00 เฉพาะเจาะจง รานมาสเตอร โฟโต,
รานนางพรภินันท
นิธิโรจนชลิตา,
บริษัทบัณฑิต
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
และรานพรอม
พรรณเซอรวิส

PR0600064030310

18/03/2021

-

-

5796 ขออนุมัติซื้อ

44,940.00

PR0600064030305

18/03/2021

-

-

PR0600064030312

18/03/2021

-

-

PR0600064030316

18/03/2021

-

-

5797 คาเชา
5798 วัสดุอุปกรณรายวิชากิจกรรม วมว.

8,745.11
12,947.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.บี.แอล.เฟอรนิเจอร จํากัด
8,745.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุป จํากัด
12,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโคบิส จํากัด

5799 วัสดุ

2,323.00

2,323.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600064030314

18/03/2021

-

-

5800 วัสดุ

7,820.00

7,820.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา

PR0600064030315

18/03/2021

-

-

5801 วัสดุ

13,640.00

13,640.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064030313

18/03/2021

-

-

5802 ปรับปรุง

68,895.00

68,895.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064030008

18/03/2021

-

-

PR0600064030318

19/03/2021

-

-

5803 วัสดุ

227

227 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ ขาวโอตกอปป

หน ้า 549

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5804 คาเชารถตู
5805 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030319
19/03/2021 -

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064030325

22/03/2021

-

-

5806 คาจางดูดสิงปฏิกูล

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข

PR0600064030328

22/03/2021

-

-

5807 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PO0600064030009

22/03/2021

-

-

5808 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-Silicone oil

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

PR0600064030330

23/03/2021

-

-

5809 ขออนุมัติซอม-เครื่องคอมพิวเตอร

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064030333

23/03/2021

-

-

5810 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

2,580.00

2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064030332

23/03/2021

-

-

5811 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-Sodium Iodide Lab

2,337.95

2,337.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064030331

23/03/2021

-

-

5812 วัสดุอื่นๆ สําหรับหองปฏิบัติการโครงการ วมว.

737.26

737.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด, รานจานชาม
บางแสน
6,527.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064030340

24/03/2021

-

-

PR0600064030346

25/03/2021

-

-

6,356.45 เฉพาะเจาะจง บจก.ตันติเจริญโภคทรัพย, ไพรเวชคาวัสดุ, แววตา PR0600064030351
โพธิ์ชัย, เอ็ม-เอส โฆษณา, Science-TECH
Service Consulting Co.,LTD., กํายานดอทคอม

26/03/2021

-

-

29/03/2021

-

-

5813 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

6,527.00

5814 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 23 รายการ

6,356.45

5815 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

หน ้า 550

PR0600064030396

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5816 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ พละเนียม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030382
29/03/2021 -

5817 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวิมล มาโค

PR0600064030356

29/03/2021

-

-

5818 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ แกวปาน

PR0600064030418

29/03/2021

-

-

5819 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064030408

29/03/2021

-

-

5820 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600064030376

29/03/2021

-

-

5821 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา บุญเฟรือง

PR0600064030375

29/03/2021

-

-

5822 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600064030377

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5823 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030370
29/03/2021 -

5824 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600064030410

29/03/2021

-

-

5825 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600064030413

29/03/2021

-

-

5826 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพร เชื้อแดง

PR0600064030391

29/03/2021

-

-

5827 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600064030397

29/03/2021

-

-

5828 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600064030394

29/03/2021

-

-

5829 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อินธกรจินดา

PR0600064030366

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5830 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030407
29/03/2021 -

5831 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600064030393

29/03/2021

-

-

5832 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064030416

29/03/2021

-

-

5833 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064030411

29/03/2021

-

-

5834 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064030403

29/03/2021

-

-

5835 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600064030379

29/03/2021

-

-

5836 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600064030368

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5837 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030364
29/03/2021 -

5838 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ไชยสิทธิ์

PR0600064030381

29/03/2021

-

-

5839 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600064030362

29/03/2021

-

-

5840 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600064030417

29/03/2021

-

-

5841 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

PR0600064030401

29/03/2021

-

-

5842 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600064030414

29/03/2021

-

-

5843 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600064030359

29/03/2021

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5844 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565
5845 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030390
29/03/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600064030374

29/03/2021

-

-

5846 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064030406

29/03/2021

-

-

5847 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน

PR0600064030399

29/03/2021

-

-

5848 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064030402

29/03/2021

-

-

5849 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

PR0600064030372

29/03/2021

-

-

5850 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600064030404

29/03/2021

-

-

หน ้า 555

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5851 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030363
29/03/2021 -

5852 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

PR0600064030387

29/03/2021

-

-

5853 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600064030373

29/03/2021

-

-

5854 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600064030405

29/03/2021

-

-

5855 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ คุณรักษ

PR0600064030388

29/03/2021

-

-

5856 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌัชลียา มีมะโน

PR0600064030386

29/03/2021

-

-

5857 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีบัวบาน

PR0600064030358

29/03/2021

-

-

หน ้า 556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5858 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030369
29/03/2021 -

5859 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600064030367

29/03/2021

-

-

5860 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

PR0600064030383

29/03/2021

-

-

5861 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

PR0600064030398

29/03/2021

-

-

5862 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064030380

29/03/2021

-

-

5863 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064030395

29/03/2021

-

-

5864 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

PR0600064030378

29/03/2021

-

-

หน ้า 557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5865 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา แซเตียว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030392
29/03/2021 -

5866 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา จันทรชา

PR0600064030365

29/03/2021

-

-

5867 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600064030361

29/03/2021

-

-

5868 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรายุทธ เผือกสุก

PR0600064030384

29/03/2021

-

-

5869 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064030385

29/03/2021

-

-

5870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600064030412

29/03/2021

-

-

5871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600064030389

29/03/2021

-

-

หน ้า 558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร เลาอรุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030400
29/03/2021 -

5873 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร รัตนะมงคลกุล

PR0600064030357

29/03/2021

-

-

5874 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

PR0600064030409

29/03/2021

-

-

PR0600064030360

29/03/2021

-

-

5875 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

5876 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600064030477

30/03/2021

-

-

5877 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600064030447

30/03/2021

-

-

5878 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชารัตน เข็มมาลัย

PR0600064030458

30/03/2021

-

-

หน ้า 559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5879 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ศรีสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030449
30/03/2021 -

5880 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600064030470

30/03/2021

-

-

5881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600064030469

30/03/2021

-

-

5882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064030425

30/03/2021

-

-

5883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล พุมสกุล

PR0600064030452

30/03/2021

-

-

5884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต จันทรง

PR0600064030468

30/03/2021

-

-

PR0600064030450

30/03/2021

-

-

5885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

หน ้า 560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030429
30/03/2021 -

5887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จามรี เข็มแจม

PR0600064030460

30/03/2021

-

-

5888 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600064030459

30/03/2021

-

-

5889 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064030443

30/03/2021

-

-

5890 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชติภัคร สาสุนทรา

PR0600064030453

30/03/2021

-

-

5891 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

PR0600064030486

30/03/2021

-

-

5892 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064030485

30/03/2021

-

-

หน ้า 561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5893 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030492
30/03/2021 -

5894 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600064030454

30/03/2021

-

-

5895 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600064030428

30/03/2021

-

-

5896 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600064030488

30/03/2021

-

-

5897 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064030478

30/03/2021

-

-

5898 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064030466

30/03/2021

-

-

5899 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

PR0600064030431

30/03/2021

-

-

หน ้า 562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5900 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อโรชา บรรจงการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030490
30/03/2021 -

5901 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600064030491

30/03/2021

-

-

5902 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติมา กระดาษทอง

PR0600064030438

30/03/2021

-

-

5903 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064030457

30/03/2021

-

-

5904 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064030430

30/03/2021

-

-

5905 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

PR0600064030451

30/03/2021

-

-

5906 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064030433

30/03/2021

-

-

หน ้า 563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5907 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030475
30/03/2021 -

5908 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600064030446

30/03/2021

-

-

5909 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600064030467

30/03/2021

-

-

5910 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600064030461

30/03/2021

-

-

5911 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064030441

30/03/2021

-

-

5912 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

PR0600064030489

30/03/2021

-

-

5913 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600064030436

30/03/2021

-

-

หน ้า 564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5914 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030480
30/03/2021 -

5915 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600064030432

30/03/2021

-

-

5916 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600064030471

30/03/2021

-

-

5917 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600064030483

30/03/2021

-

-

5918 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600064030479

30/03/2021

-

-

5919 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064030445

30/03/2021

-

-

5920 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600064030464

30/03/2021

-

-

หน ้า 565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5921 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030463
30/03/2021 -

5922 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064030427

30/03/2021

-

-

5923 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600064030484

30/03/2021

-

-

5924 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600064030481

30/03/2021

-

-

5925 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600064030455

30/03/2021

-

-

5926 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวริศร รุงเรือง

PR0600064030476

30/03/2021

-

-

5927 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ วรานุเศรษฐ

PR0600064030434

30/03/2021

-

-

หน ้า 566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5928 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030437
30/03/2021 -

5929 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600064030435

30/03/2021

-

-

5930 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600064030440

30/03/2021

-

-

5931 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

PR0600064030462

30/03/2021

-

-

5932 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064030444

30/03/2021

-

-

5933 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600064030448

30/03/2021

-

-

5934 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600064030493

30/03/2021

-

-

หน ้า 567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5935 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030442
30/03/2021 -

5936 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600064030472

30/03/2021

-

-

5937 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064030439

30/03/2021

-

-

5938 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชา ค้ําชู

PR0600064030419

30/03/2021

-

-

5939 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600064030420

30/03/2021

-

-

5940 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุจิตรา มานูเจริญ

PR0600064030421

30/03/2021

-

-

5941 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064030465

30/03/2021

-

-

หน ้า 568

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5942 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030423
30/03/2021 -

5943 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064030422

30/03/2021

-

-

5944 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600064030474

30/03/2021

-

-

5945 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064030456

30/03/2021

-

-

5946 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร สุนทร

PR0600064030426

30/03/2021

-

-

5947 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวี เที่ยงดี

PR0600064030473

30/03/2021

-

-

5948 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา บุญแลบ

PR0600064030424

30/03/2021

-

-

5949 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

4,312.10

4,312.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพพลาย จํากัด

PR0600064030497

31/03/2021

-

-

หน ้า 569

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5950 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565
5951 ขออนุมัติซอม-เครื่องCentrifuge

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,630.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030531
31/03/2021 -

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จํากัด

PR0600064030506

31/03/2021

-

-

5952 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

PR0600064030520

31/03/2021

-

-

5953 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600064030511

31/03/2021

-

-

5954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064030516

31/03/2021

-

-

5955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

PR0600064030521

31/03/2021

-

-

5956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064030514

31/03/2021

-

-

5957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

PR0600064030512

31/03/2021

-

-

หน ้า 570

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030494
31/03/2021 -

5959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600064030515

31/03/2021

-

-

5960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600064030513

31/03/2021

-

-

5961 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600064030519

31/03/2021

-

-

5962 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064030517

31/03/2021

-

-

5963 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

PR0600064030522

31/03/2021

-

-

5964 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064030518

31/03/2021

-

-

หน ้า 571

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5965 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030523
31/03/2021 -

5966 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600064030526

31/03/2021

-

-

5967 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600064030532

31/03/2021

-

-

5968 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600064030525

31/03/2021

-

-

5969 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064030530

31/03/2021

-

-

5970 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064030528

31/03/2021

-

-

5971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600064030524

31/03/2021

-

-

หน ้า 572

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064030533
31/03/2021 -

5973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600064030529

31/03/2021

-

-

5974 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064030527

31/03/2021

-

-

5975 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

7,420.00

7,420.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็มเจ โมเดิรน คอม

PR0600064030500

31/03/2021

-

-

5976 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทนักศึกษา)
5977 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช
637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการในการติดตอราชการรับ-สง
เอกสารของคณะ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400064030026

01/03/2564

-

-

PR2400064030002

01/03/2564

-

-

5978 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทนักศึกษา)
5979 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทนักศึกษา)
5980 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทนักศึกษา)
5981 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5982 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400064030029

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400064030027

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400064030030

01/03/2564

-

-

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เสนาพันธ

PR2400064030016

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400064030017

01/03/2564

-

-

หน ้า 573

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5983 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5984 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5985 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5986 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5987 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5988 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5989 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5990 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
5991 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทประชาชน)
5992 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทประชาชน)
5993 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทประชาชน)
5994 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทประชาชน)
5995 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทประชาชน)
5996 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางชัน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ประเภทนักศึกษา)
5997 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030018
01/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400064030019

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธชาติ อรรถแสงศรี

PR2400064030020

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400064030022

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400064030024

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400064030025

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400064030021

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400064030023

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400064030014

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400064030015

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400064030013

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400064030012

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400064030011

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400064030028

01/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400064030106

02/03/2564

-

-

หน ้า 574

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
15,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
9,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
9,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
9,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
9,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
9,000.00
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030102
02/03/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400064030104

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400064030105

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400064030096

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400064030097

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400064030098

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สุวรรณคุณ

PR2400064030099

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400064030101

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

PR2400064030103

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400064030100

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400064030093

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400064030095

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400064030094

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400064030092

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400064030091

02/03/2564

-

-

หน ้า 575

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
5,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
5,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
5,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
5,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
5,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
15,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา ไตรรัตนศิลป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030087
02/03/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400064030089

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400064030088

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400064030090

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400064030086

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400064030076

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400064030077

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400064030083

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400064030085

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

PR2400064030079

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400064030078

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลมาศ เอี่ยมรัตน

PR2400064030084

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400064030082

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตชน อินทรยานยาว

PR2400064030080

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400064030081

02/03/2564

-

-

หน ้า 576

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
9,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
9,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
9,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
9,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.แสนสุข อ.
9,000.00
เมือง จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
5,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
5,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
5,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
5,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
5,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
15,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
15,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
15,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
15,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
15,000.00
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030072
02/03/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400064030073

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400064030071

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400064030075

02/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400064030074

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400064030048

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400064030050

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400064030047

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400064030049

02/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันตพงษ ปตตา

PR2400064030046

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400064030036

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400064030037

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400064030038

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400064030039

02/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400064030040

02/03/2564

-

-

หน ้า 577

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6043 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6044 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6045 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6046 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6047 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6048 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6049 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6050 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6051 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6052 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.ทาขาม อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6053 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
6054 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
6055 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
6056 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)
6057 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030041
02/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400064030042

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400064030043

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400064030045

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400064030044

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400064030031

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400064030034

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400064030033

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

PR2400064030032

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400064030035

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 คัดเลือก

PR2400064030068

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400064030069

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400064030066

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400064030067

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400064030070

02/03/2564

-

-

น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

หน ้า 578

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6058 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6059 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6060 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6061 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6062 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6063 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6064 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6065 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6066 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6067 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6068 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6069 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6070 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6071 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)
6072 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030058
02/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400064030059

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400064030060

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400064030061

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400064030062

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน คงถาวร

PR2400064030057

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400064030064

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400064030065

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400064030063

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400064030056

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400064030053

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400064030054

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400064030051

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400064030055

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400064030052

02/03/2564

-

-

หน ้า 579

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6073 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6074 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6075 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6076 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6077 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6078 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6079 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6080 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6081 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6082 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6083 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6084 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6085 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6086 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
6087 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030128
02/03/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400064030127

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400064030126

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400064030130

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400064030129

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

PR2400064030116

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400064030117

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400064030120

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400064030119

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร แกวชนะ

PR2400064030124

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400064030121

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400064030122

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400064030123

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400064030125

02/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400064030118

02/03/2564

-

-

หน ้า 580

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6088 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
6089 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
6090 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
6091 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
6092 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.สัตหีบ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี (ประเภทประชาชน)
6093 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6094 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6095 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6096 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ประเภทนักศึกษา)
6097 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร เย็บเลมหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564
6098 ขออนุมัติจางเหมาเขาเลม (ราง) รายงานการประเมินโครงการ
ประเมินผลกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563
6099 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ HP CE278A จํานวน 8 กลอง สําหรับใชในการ
พิมพเอกสารราชการ งานสํานักงานคณะการจัดการและการทองเที่ยว
6100 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสารขอสอบ จํานวน 19,405 แผน
สําหรับใชในการจัดสอบในเทอมปลาย ภาค เรียนที่ 2/2563
6101 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช
637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการในการติดตอราชการรับ-สง
เอกสารของคณะ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏกานต แสงพิทักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030113
02/03/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก ทวีมูล

PR2400064030114

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400064030115

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกองเกียรติ บุญยไทย

PR2400064030111

02/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400064030112

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 คัดเลือก

PR2400064030108

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400064030109

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400064030107

02/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400064030110

02/03/2564

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400064030144

09/03/2564

-

-

435.00

435.00 เฉพาะเจาะจง รานภานุธร

PR2400064030143

09/03/2564

-

-

น.ส. อุมารินทร อินทชิต

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR2400064030145

09/03/2564

-

-

9,702.50

9,702.50 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400064030147

11/03/2564

-

-

PR2400064030163

19/03/2564

-

-

90.00

90.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

หน ้า 581

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6102 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารและเย็บเลมหลักสูตร 3 หลักสูตร ป.ตรี
สําหรับใหคณะกรรมการพิจารณา
6103 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
6104 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
6105 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6106 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6107 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6108 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6109 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6110 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร เย็บเลมหลักสูตรจํานวน 890 แผน
บัญชีมหาบัณฑิต Macc
6111 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารรายงานวิจัย จํานวน 6,850 แผน
โครงการประเมินผลกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2563
6112 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6113 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6114 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6115 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
828.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

828.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030162
19/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

PR2400064030241

29/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตชน อินทรยานยาว

PR2400064030242

29/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400064030234

29/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400064030235

29/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400064030233

29/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400064030237

29/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400064030236

29/03/2564

-

-

PR2400064030192

29/03/2564

-

-

445.00

445.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

3,425.00

3,425.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ํา เซอรวิส

PR2400064030191

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400064030210

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400064030212

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400064030209

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400064030211

29/03/2564

-

-

หน ้า 582

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6116 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6117 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันตพงษ ปตตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030208
29/03/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400064030198

29/03/2564

-

-

6118 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400064030199

29/03/2564

-

-

6119 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400064030200

29/03/2564

-

-

6120 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400064030201

29/03/2564

-

-

6121 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400064030202

29/03/2564

-

-

6122 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400064030203

29/03/2564

-

-

6123 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400064030204

29/03/2564

-

-

6124 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400064030205

29/03/2564

-

-

6125 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400064030207

29/03/2564

-

-

หน ้า 583

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6126 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030206
29/03/2564 -

6127 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400064030193

29/03/2564

-

-

6128 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400064030196

29/03/2564

-

-

6129 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400064030195

29/03/2564

-

-

6130 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

PR2400064030194

29/03/2564

-

-

6131 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400064030197

29/03/2564

-

-

6132 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6133 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6134 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6135 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6136 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6137 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400064030186

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400064030188

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400064030189

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400064030187

29/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400064030190

29/03/2564

-

-

PR2400064030176

29/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เสนาพันธ
หน ้า 584

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030177
29/03/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400064030178

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400064030179

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธชาติ อรรถแสงศรี

PR2400064030180

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400064030182

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400064030184

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400064030185

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400064030181

29/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400064030183

29/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400064030171

29/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400064030174

29/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400064030175

29/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400064030173

29/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400064030172

29/03/2564

-

-

หน ้า 585

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6152 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030230
29/03/2564 -

6153 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400064030231

29/03/2564

-

-

6154 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400064030228

29/03/2564

-

-

6155 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400064030229

29/03/2564

-

-

6156 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400064030232

29/03/2564

-

-

6157 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400064030220

29/03/2564

-

-

6158 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400064030221

29/03/2564

-

-

6159 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400064030222

29/03/2564

-

-

6160 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400064030223

29/03/2564

-

-

6161 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400064030224

29/03/2564

-

-

หน ้า 586

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6162 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน คงถาวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030219
29/03/2564 -

6163 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400064030226

29/03/2564

-

-

6164 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400064030227

29/03/2564

-

-

6165 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400064030225

29/03/2564

-

-

6166 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400064030218

29/03/2564

-

-

6167 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400064030215

29/03/2564

-

-

6168 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400064030216

29/03/2564

-

-

6169 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400064030213

29/03/2564

-

-

6170 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400064030217

29/03/2564

-

-

6171 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (มีค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400064030214

29/03/2564

-

-

หน ้า 587

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
5,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
5,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
5,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
5,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
15,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030238
29/03/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400064030239

29/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400064030290

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400064030243

30/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400064030288

30/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400064030292

30/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400064030291

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

PR2400064030278

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400064030279

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400064030282

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400064030281

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร แกวชนะ

PR2400064030286

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400064030283

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400064030284

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400064030285

30/03/2564

-

-

หน ้า 588

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6187 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
6188 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
6189 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6190 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6191 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6192 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6193 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6194 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6195 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6196 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6197 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6198 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6199 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6200 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6201 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030287
30/03/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400064030280

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏกานต แสงพิทักษ

PR2400064030275

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก ทวีมูล

PR2400064030276

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400064030277

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกองเกียรติ บุญยไทย

PR2400064030273

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400064030274

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400064030271

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400064030270

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400064030269

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400064030272

30/03/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400064030268

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400064030264

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400064030266

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400064030267

30/03/2564

-

-

หน ้า 589

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030258
30/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400064030259

30/03/2564

-

-

6204 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400064030260

30/03/2564

-

-

6205 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สุวรรณคุณ

PR2400064030261

30/03/2564

-

-

6206 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400064030263

30/03/2564

-

-

6207 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

PR2400064030265

30/03/2564

-

-

6208 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400064030262

30/03/2564

-

-

6202 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
6203 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)

6209 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6210 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6211 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6212 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)
6213 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (มีค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400064030255

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400064030257

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400064030256

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400064030254

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400064030253

30/03/2564

-

-

หน ้า 590

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
5,000.00
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (มีค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (มีค64)
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 17 รายการ
29,189.60
ขออนุมัติเบิกเงินคาสวิทชไฟ และหลอดตะเกียบ
6,150.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง
12,600.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนถาดรองน้ําทิ้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 45
48,150.00
อัน
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมลิฟตโดยสาร
72,974.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา ไตรรัตนศิลป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064030249
30/03/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400064030251

30/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400064030250

30/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400064030252

30/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400064030248

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400064030245

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400064030247

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลมาศ เอี่ยมรัตน

PR2400064030246

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400064030244

30/03/2564

-

-

PR2400064030289

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400064030294

31/03/2564

-

-

29,189.60 เฉพาะเจาะจง
6,150.00 เฉพาะเจาะจง
12,600.00 เฉพาะเจาะจง
48,150.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206064030027
PR0206064030029
PR0206064020210
PR0206064030066

03/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
08/03/2021

-

-

PR0206064030074

08/03/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

รานไถเส็ง
ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

รานฮอชุนหลีแมชีนเนอรี่

ณัฐแอร

72,974.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

หน ้า 591

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี จํานวน 7
3,490.88
รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมทอน้ํา จํานวน 5 รายการ
326.35
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถจักรยานยนต 3 ลอพวงขาง จํานวน 8
3,070.00
รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขจ-9857
4,996.90
ชลบุรี จํานวน 6 รายการ
ขออนุมัติคาซอมแซมรถตู ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี เลข
3,000.00
5203001010022 เปลี่ยนชุดประตูไฟฟาระบบอัตโนมัติ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 4 รายการ
2,568.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
5,778.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมลิฟตโดยสาร อาคารเสนาะ อูนากูล ตึก 3
8,025.00
ตัวที่ 6 เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศในตัวลิฟต
ขออนุมัติเบิกเงินคาสวาน และดอกสวาน
8,610.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุจํานวน 22 รายการ
16,734.80
ขออนุมัติเบิกเงินคาซื้อวัสดุ จํานวน 13 รายการ
2,296.22
ขออนุมัติเบิกเงินคาทําความสะอาด เบาะที่นั่ง พรมรองเทา ผามาน
5,000.00
จํานวน 1 งาน
ขออนุมัติเบิกเงินคาตัดตนยูคาลิปตัส จํานวน 2ตน
11,000.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู จํานวน 7 ที่นั่ง
2,000.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาปะยางรถแทรกเตอร จํานวน 1 เสน
214.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางซอมกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 1 งาน
207.25
ขออนุมัติเบิกเงินคาปูนซีเมนต และเหล็กเสนกลม 9 มิล
278.20
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ
8,850.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมประตูดูดรีโมทไฟฟา 1 ชุด รถตู ทะเบียน นง28,890.00
4308 ชลบุรี
ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 7 รายการ
4,504.70
ขออนุมัติเบิกเงินคาแผนยิปซั่ม 9 มม. จํานวน 10 แผน
1,391.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 13 รายการ
2,336.88
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุวัสดุสําหรับซอมแซมจํานวน 9 รายการ
3,536.35

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,490.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030075
08/03/2021 -

326.35 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
3,070.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206064030072
PR0206064030071

08/03/2021
08/03/2021

-

-

4,996.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด

PR0206064030142

14/03/2021

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206064030141

14/03/2021

-

-

PR0206064030140
PR0206064030139
PR0206064030143

14/03/2021
14/03/2021
14/03/2021

-

-

PR0206064030144
PR0206064030160
PR0206064030170
PR0206064030181

14/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
19/03/2021

-

-

PR0206064030211
PR0206064030218
PR0206064030219
PR0206064030224
PR0206064030086
PR0206064030246
PR0206064030242

22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
25/03/2021
25/03/2021

-

-

PR0206064030244
PR0206064030243
PR0206064030254
PR0206064030252

25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
26/03/2021

-

-

นายสมกิจ คลังสมบัติ

นายสมชาย ครีบางจาด

2,568.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
5,778.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
8,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
16,734.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
2,296.22 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PETCH ONE car spa car detailing
11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมิตต ดอนแรม

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
214.00 เฉพาะเจาะจง
207.25 เฉพาะเจาะจง
278.20 เฉพาะเจาะจง
8,850.00 เฉพาะเจาะจง
28,890.00 เฉพาะเจาะจง
4,504.70 เฉพาะเจาะจง
1,391.00 เฉพาะเจาะจง
2,336.88 เฉพาะเจาะจง
3,536.35 เฉพาะเจาะจง

แสนสุขการยาง
แสนสุขการยาง
การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน
รานไถเส็ง
ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

บริษัทตอม รถตู วีไอพี จํากัด

รานไถเส็ง
รานไถเส็ง
รานไถเส็ง
รานไถเส็ง

หน ้า 592

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6253 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถหกลอ ทะเบียน 40-0917 ชลบุรี
จํานวน 16 รายการ
6254 ขอความเห็นชอบเสนอจางเมหาปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,394.15

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,394.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030250
26/03/2021 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400064030016

01/03/2564

-

-

6255 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ขุนใหญ

PR1400064030009

01/03/2564

-

-

6256 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

5,000.00

PR1400064030007

01/03/2564

-

-

6257 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400064030011

01/03/2564

-

-

6258 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400064030012

01/03/2564

-

-

6259 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400064030010

01/03/2564

-

-

6260 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400064030013

01/03/2564

-

-

6261 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400064030004

01/03/2564

-

-

6262 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400064030006

01/03/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

หน ้า 593

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6263 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

6264 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064030003
01/03/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400064030005

01/03/2564

-

-

6265 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

PR1400064030019

01/03/2564

-

-

6266 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

PR1400064030008

01/03/2564

-

-

6267 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

PR1400064030021

01/03/2564

-

-

6268 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

PR1400064030017

01/03/2564

-

-

6269 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

PR1400064030020

01/03/2564

-

-

6270 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

PR1400064030015

01/03/2564

-

-

6271 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

PR1400064030022

01/03/2564

-

-

6272 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

PR1400064030014

01/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

หน ้า 594

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6273 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

6274 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

6,000.00

6275 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

29,810.00

6276 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

967.00

6277 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อรางไฟ

1,950.00

6278 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแผนซับเสียง

56,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญ ใบใหญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064030018
01/03/2564 -

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

PR1400064030026

02/03/2564

-

-

PR1400064030035

04/03/2564

-

-

PR1400064030032

04/03/2564

-

-

PR1400064030033

04/03/2564

-

-

PR1400064030031

04/03/2564

-

-

29,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จํากัด

967.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ

1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

56,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. วิชาญ แกวคํา

6279 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง เนติบัณฑิตสภา

PR1400064030042

09/03/2564

-

-

6280 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง กองคลัง กรมอนามัย

PR1400064030041

09/03/2564

-

-

PR1400064030045

09/03/2564

-

-

18,852.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด ดีเวลลอปเมนท PR1400064030044
จํากัด

09/03/2564

-

-

6281 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสายเชื่อมตอเครื่องอานบารโคด

6282 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

6,300.00

18,852.33

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 595

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6283 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษถายเอกสาร

6284 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษการดขาว

6285 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

6286 ขอความเห็นชอบเสนอถายเอกสารเขาเลมกระดูกงู

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,900.00

210.00

5,000.00

242.55

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,900.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

5,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ

242.55 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064030050
15/03/2564 -

PR1400064030056

17/03/2564

-

-

PR1400064030057

17/03/2564

-

-

PR1400064030055

17/03/2564

-

-

6287 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุใชในโครงการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR1400064030081

29/03/2564

-

-

6288 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อของที่ระลึก

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแมบุญสง ตลาดหนองมน

PR1400064030080

29/03/2564

-

-

6289 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

PR1400064030090

30/03/2564

-

-

6290 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400064030096

30/03/2564

-

-

6291 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400064030099

30/03/2564

-

-

6292 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400064030097

30/03/2564

-

-

หน ้า 596

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6293 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

6294 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064030100
30/03/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400064030101

30/03/2564

-

-

6295 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400064030098

30/03/2564

-

-

6296 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400064030091

30/03/2564

-

-

6297 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400064030087

30/03/2564

-

-

6298 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ขุนใหญ

PR1400064030088

30/03/2564

-

-

6299 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

PR1400064030084

30/03/2564

-

-

6300 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

PR1400064030089

30/03/2564

-

-

6301 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400064030083

30/03/2564

-

-

6302 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

PR1400064030095

30/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

หน ้า 597

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6303 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

6304 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

6305 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

6306 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

6307 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

9,000.00

6308 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงาน

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064030085
30/03/2564 -

PR1400064030092

30/03/2564

-

-

PR1400064030082

30/03/2564

-

-

PR1400064030093

30/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญ ใบใหญ

PR1400064030086

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400064030094

30/03/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

6309 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
(นางสาวกชกร สุดจินดา)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร สุดจินดา

PR2500064030078

01/03/2564

-

-

6310 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
(นางสาวธิดารัตน เกตุแกว)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน เกตุแกว

PR2500064030079

01/03/2564

-

-

6311 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
(นางสาวศุภิสรา กันเชียง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา กันเชียง

PR2500064030059

01/03/2564

-

-

6312 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน (นางสาว
เบญจวรรณ ดวงแสง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ดวงแสง

PR2500064030097

01/03/2564

-

-

หน ้า 598

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6313 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน (นายฐ
นกร ประดิษฐ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐนกร ประดิษฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030065
01/03/2564 -

6314 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน (นาย
ธนวัฒน สุดทิด)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สุดทิด

PR2500064030096

01/03/2564

-

-

6315 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน (นาย
วัชทิกร อินสิงห)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชทิกร อินสิงห

PR2500064030100

01/03/2564

-

-

6316 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน (นายอนิ
รุทย นิยม)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทย นิยม

PR2500064030077

01/03/2564

-

-

6317 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
(นางสาวพิณญรัตน เกลาเกลี้ยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

PR2500064030098

01/03/2564

-

-

6318 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
(นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ

PR2500064030099

01/03/2564

-

-

PR2500064020104
PR2500064020030
PR2500064020057
PR2500064020102
PR2500064020055
PR2500064020103
PR2500064030010
PR2500064030004
PR2500064030017
PR2500064030012
PR2500064030005
PR2500064030018

01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564

-

-

6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330

ซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4 จํานวน 500 รีม
ซื้อกลองและไมด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 12 รายการ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 12 รายการ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ CE278A จํานวน 8 ตลับ
ซื้อแบตเตอรี่ GS ขนาด 200 แอมป จํานวน 2 ลูก
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

50,500.00
8,827.50
20,275.43
15,146.00
24,480.00
11,984.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

50,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,827.50 เฉพาะเจาะจง
20,275.43 เฉพาะเจาะจง
15,146.00 เฉพาะเจาะจง
24,480.00 เฉพาะเจาะจง
11,984.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด
ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่
อมรเลิศวิทย
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่
นางสาว พัชราวลัย ขําขณะ
นางสาวกชวรรณ สุมะนังกุล
นางสาวธมลวรรณ พะพู
นางสาวธิชากร วงศสวาง
นางสาวนภัสสร วองวัจนะ
นางสาวนฤมล เดชรอด

หน ้า 599

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349

ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอจางเหมาปฏิบัติงาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
จางซอมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณดานหนาทางเขา หอพักนิสิตแพทย
หญิง ชํารุด
6350 จางทําฉากกั้น POP UP 4*3 ขนาด 414*230Cm. โครง+งานพิมพ+
กระเปา
6351 จางปรับปรุงหองคลินิกการเดินทางทองเที่ยวและวัคซีน จํานวน 1 งาน
6352 จางเปลี่ยนหัวกะโหลกดูดน้ําบอพักน้ําใตดินและปรับเปลี่ยนเพิ่มชุดเท็ม
เปอรเรเจอรควบคุมอุณหภูมิเครื่องปมน้ํา
6353 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6354 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,209.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,209.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิรชา นากเณร
นางสาวปฏิกรณ จันทรลา
นางสาวพาสินี สิงหคาน
นางสาวมณฑิรา ยินดี
นางสาววริศรา หลินเปราะ
นางสาวศุภิสรา วงคชื่น
นางสาวสุพรรษา พุทธินันท
นางสาวสุวรรณดี เหลืองออน
นางสาวอัจจิมา ธงชัย
นางสาวเจนจิรา ลีเส็ง
นายคงเดช นิสัยสม
นายจิรวิชญ พรหมจํารัส
นายชัชวาลย พรหมมานิตย
นายณัชพล วงษดีไทย
นายณัฐกานต แกวเกตุ
นายธีรภัทร สุวรรณโภชน
นายอภิสิทธิ์ นิยม
นายเชษฎากร ชวยกลาง
นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030014
01/03/2564
PR2500064030007
01/03/2564
PR2500064030001
01/03/2564
PR2500064030022
01/03/2564
PR2500064030015
01/03/2564
PR2500064030003
01/03/2564
PR2500064030006
01/03/2564
PR2500064030023
01/03/2564
PR2500064030002
01/03/2564
PR2500064030016
01/03/2564
PR2500064030009
01/03/2564
PR2500064030020
01/03/2564
PR2500064030011
01/03/2564
PR2500064030008
01/03/2564
PR2500064030013
01/03/2564
PR2500064030021
01/03/2564
PR2500064030024
01/03/2564
PR2500064030019
01/03/2564
PR2500064020056
01/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR2500064020060

01/03/2564

-

-

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

PR2500064010143

01/03/2564

-

-

29,254.00

29,254.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PR2500064020100

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อนันตชาติ

PR2500064030036

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ปองกัน

PR2500064030039

01/03/2564

-

-

หน ้า 600

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6355 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6356 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6357 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6358 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6359 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6360 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6361 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6362 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6363 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชธิดา มาสงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030037
01/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัฒน เพ็ชรรัตน

PR2500064030029

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาฬิศ สัมฤทธิ์

PR2500064030035

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมรัก ศฤงคารศิริ

PR2500064030071

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน อัศวศิลาวสุกุล

PR2500064030070

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ อุนอุทร

PR2500064030067

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพันธ อัศวศิลาวสุกุล

PR2500064030068

01/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมชัย บํารุงยา

PR2500064030069

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

PR2500064030040

01/03/2564

-

-

6364 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
6365 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา วงคชา

PR2500064030050

01/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

PR2500064030051

01/03/2564

-

-

6366 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวจิดาภา ครูเอิน)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ครูเอิน

PR2500064030094

01/03/2564

-

-

6367 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

PR2500064030058

01/03/2564

-

-

หน ้า 601

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6368 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวฐิติดา คลังสินธ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติดา คลังสินธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030080
01/03/2564 -

6369 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวฐิติพร ทนง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ทนง

PR2500064030084

01/03/2564

-

-

6370 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวณิชกานต เหลืองออน)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เหลืองออน

PR2500064030053

01/03/2564

-

-

6371 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวนิตยา เจดีย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา เจดีย

PR2500064030056

01/03/2564

-

-

6372 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

PR2500064030081

01/03/2564

-

-

6373 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวภินัดดา สีฮาด)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภินัดดา สีฮาด

PR2500064030057

01/03/2564

-

-

6374 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวมธุรินทร เหลือผล)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรินทร เหลือผล

PR2500064030086

01/03/2564

-

-

6375 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวรฐา จรเจนวุฒ)ิ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรฐา จรเจนวุฒิ

PR2500064030089

01/03/2564

-

-

6376 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

PR2500064030088

01/03/2564

-

-

6377 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาววรรณษา หนูขาว)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณษา หนูขาว

PR2500064030090

01/03/2564

-

-

หน ้า 602

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6378 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030091
01/03/2564 -

6379 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวสุธัญญา สีหามาตย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

PR2500064030092

01/03/2564

-

-

6380 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวอังคณา ผาสุข)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ผาสุข

PR2500064030083

01/03/2564

-

-

6381 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวอารีรัตน แซตั้น)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน แซตั๊น

PR2500064030055

01/03/2564

-

-

6382 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

PR2500064030095

01/03/2564

-

-

6383 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

PR2500064030054

01/03/2564

-

-

6384 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นายพงศธร นวนทอง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร นวนทอง

PR2500064030085

01/03/2564

-

-

6385 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นายสิทธิพันธุ สุวรรณโภชน)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

PR2500064030082

01/03/2564

-

-

6386 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นายอาทิตย บดีเดชา)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บดีเดชา

PR2500064030093

01/03/2564

-

-

6387 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม (นาย
เอกลักษณ คําประสิทธิ์)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ คําประสิทธิ์

PR2500064030087

01/03/2564

-

-

หน ้า 603

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6388 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
(นางสาวณิชากร ทิพยไกรศร)
6389 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6390 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6391 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6392 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6393 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6394 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6395 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6396 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6397 จางจัดทํานามบัตร
6398 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6399 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6400 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6401 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6402 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชากร ทิพยไกรศร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030052
01/03/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร ฟกขาว

PR2500064030063

03/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน ผลสัมฤทธิ์

PR2500064030060

03/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียวัลย ศาสตรทรัพย

PR2500064030072

03/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน แสนศรี

PR2500064030062

03/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน เฉลิมญาติ

PR2500064030074

03/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววรัญญ ชัญญาเศรษฐ

PR2500064030064

03/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท ศิริผล

PR2500064030061

03/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ เพชรพันแสง

PR2500064030073

03/03/2564

-

-

963.00
15,000.00

963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นุศรา เนียมสูงเนิน

PR2500064030102
PR2500064030038

04/03/2564
05/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วิเชียรพงษ

PR2500064030075

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา

PR2500064030027

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอลดา เฉียวกุล

PR2500064030049

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติยา สุทธิพงษ

PR2500064030042

05/03/2564

-

-

หน ้า 604

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6403 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6404 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6405 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6406 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6407 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6408 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6409 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6410 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6411 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6412 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6413 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6414 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6415 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6416 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6417 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วรศักดิ์เสนีย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030047
05/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริดา ยิ่งยืนยง

PR2500064030028

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชานาถ ใจป

PR2500064030030

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธินี หนูงาม

PR2500064030033

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชธกฤษณ กิตติรัตนพานิช

PR2500064030026

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ราชภิรมย

PR2500064030034

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ ศรีพิศาล

PR2500064030043

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคนนท อินทกาญจน

PR2500064030045

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกฤศ กุลเตชะวณิช

PR2500064030032

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัชชา ศรีสัตยกุล

PR2500064030044

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิเกียรติ ศักดาขจรเกียรติ

PR2500064030048

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา

PR2500064030031

05/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ อุปะละนาระ

PR2500064030046

05/03/2564

-

-

PR2500064030114

05/03/2564

-

-

PR2500064030041

05/03/2564

-

-

9,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ กิจเครือ
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สุวรรณสาร
หน ้า 605

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6418 ซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 700 แพค
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,600.00

คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ รับ - สง เอกสาร
คาเชาเหมารถรับ - สงวิทยากร ในโครงการคลินิกวิจัย กิจกรรมที่ 3
จัดซื้อ Battery สําหรับเครื่องสํารองไฟ
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ UBIQUITI
จางจัดทําภาพพระบรมฉายาลักษณ สําหรับหองประชุม
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ TP-LINK
คาของที่ระลึก โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รุนที่ 9 ประจําปการศึกษา 2563
6426 คาของรางวัล โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รุนที่ 9 ประจําปการศึกษา 2563
6427 จัดซื้อน้ําถัง
6428 คาดอกไมโตะหมูบูชา/พวงมาลัย/ดอกไมติดหนาอก โครงการปจฉิม
นิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่ 9 ประจําปการศึกษา
2563

400.00
48,000.00
13,000.00
9,980.00
2,800.00
4,450.00
13,920.00

6429 คาจางจัดซุมถายภาพ โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต รุนที่ 9 ประจําปการศึกษา 2563
6430 จัดซื้อรถเข็นหนังสือ/ปกวารสาร สําหรับงานหองสมุดประจําคณะ
แพทยศาสตร
6431 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
6432 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติพร ทนง
6433
6434
6435
6436
6437
6438

คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด
400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
48,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง
9,980.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
4,450.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง
13,920.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030120
08/03/2564 PR2500064030130
PR2500064030134
PR2500064030129
PR2500064030132
PR2500064030133
PR2500064030131
PR2500064030175

10/03/2564
10/03/2564
10/03/2564
10/03/2564
10/03/2564
10/03/2564
17/03/2564

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR2500064030173

17/03/2564

-

-

600.00
5,700.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล

PR2500064030155
PR2500064030171

17/03/2564
17/03/2564

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท อรุณเรืองสกุล

PR2500064030168

17/03/2564

-

-

PR2500064030185

18/03/2564

-

-

PR2500064030228
PR2500064030259

29/03/2564
29/03/2564

-

-

PR2500064030235
PR2500064030240
PR2500064030236
PR2500064030242
PR2500064030225
PR2500064030244

29/03/2564
29/03/2564
29/03/2564
29/03/2564
29/03/2564
29/03/2564

-

-

9,290.00
5,000.00
15,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

9,290.00 เฉพาะเจาะจง สยามไลบรารี่
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชราวลัย ขําขณะ
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ทนง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธมลวรรณ พะพู
นางสาวธิชากร วงศสวาง
นางสาวนฤมล เดชรอด
นางสาวนิรชา นากเณร
นางสาวปฏิกรณ จันทรลา
นางสาวพาสินี สิงหคาน

หน ้า 606

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติดา คลังสินธ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมณฑิรา ยินดี
นางสาววริศรา หลินเปราะ
นางสาวศุภิสรา วงคชื่น
นางสาวสุพรรษา พุทธินันท
นางสาวสุวรรณดี เหลืองออน
นางสาวอัจจิมา ธงชัย
นางสาวเจนจิรา ลีเส็ง
นายคงเดช นิสัยสม
นายจิรวิชญ พรหมจํารัส
นายชัชวาลย พรหมมานิตย
นายณัชพล วงษดีไทย
นายณัฐกานต แกวเกตุ
นายธีรภัทร สุวรรณโภชน
นายอภิสิทธิ์ นิยม
นายเชษฎากร ชวยกลาง
นางสาวฐิติดา คลังสินธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030231
29/03/2564
PR2500064030243
29/03/2564
PR2500064030246
29/03/2564
PR2500064030229
29/03/2564
PR2500064030232
29/03/2564
PR2500064030245
29/03/2564
PR2500064030234
29/03/2564
PR2500064030227
29/03/2564
PR2500064030238
29/03/2564
PR2500064030239
29/03/2564
PR2500064030226
29/03/2564
PR2500064030241
29/03/2564
PR2500064030230
29/03/2564
PR2500064030233
29/03/2564
PR2500064030237
29/03/2564
PR2500064030250
29/03/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

6455 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

PR2500064030256

29/03/2564

-

-

6456 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวมธุรินทร เหลือผล

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรินทร เหลือผล

PR2500064030261

29/03/2564

-

-

6457 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอังคณา ผาสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ผาสุข

PR2500064030258

29/03/2564

-

-

6458 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
พงศธร นวนทอง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร นวนทอง

PR2500064030260

29/03/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6459 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
สิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030257
29/03/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชวรรณ สุมะนังกุล
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นุศรา เนียมสูงเนิน

PR2500064030247
PR2500064030276

29/03/2564
30/03/2564

-

-

PR2500064030281

30/03/2564

-

-

6460 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
6461 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6462 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
อนิรุทย นิยม

5,000.00
15,000.00

6463 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6464 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6465 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6466 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6467 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6468 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6469 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6470 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6471 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6472 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา

PR2500064030291

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอลดา เฉียวกุล

PR2500064030279

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติยา สุทธิพงษ

PR2500064030278

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วรศักดิ์เสนีย

PR2500064030270

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ปองกัน

PR2500064030287

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริดา ยิ่งยืนยง

PR2500064030289

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชานาถ ใจป

PR2500064030286

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธินี หนูงาม

PR2500064030293

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัฒน เพ็ชรรัตน

PR2500064030288

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชธกฤษณ กิตติรัตนพานิช

PR2500064030294

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทย นิยม
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6473 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6474 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6475 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6476 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6477 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6478 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6479 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6480 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
6481 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6482 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6483 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6484 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6485 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
6486 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจิดาภา ครูเอิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ราชภิรมย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030290
30/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ ศรีพิศาล

PR2500064030271

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคนนท อินทกาญจน

PR2500064030274

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกฤศ กุลเตชะวณิช

PR2500064030292

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัชชา ศรีสัตยกุล

PR2500064030275

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิเกียรติ ศักดาขจรเกียรติ

PR2500064030273

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา

PR2500064030295

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ อุปะละนาระ

PR2500064030272

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร ฟกขาว

PR2500064030328

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน ผลสัมฤทธิ์

PR2500064030323

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววรัญญ ชัญญาเศรษฐ

PR2500064030326

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท ศิริผล

PR2500064030327

30/03/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน แสนศรี

PR2500064030322

30/03/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ครูเอิน

PR2500064030320

30/03/2564

-

-

หน ้า 609

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6487 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030306
30/03/2564 -

6488 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวชุติมา วงคชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา วงคชา

PR2500064030298

30/03/2564

-

-

6489 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวณิชกานต เหลืองออน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เหลืองออน

PR2500064030301

30/03/2564

-

-

6490 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวณิชากร ทิพยไกรศร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชากร ทิพยไกรศร

PR2500064030300

30/03/2564

-

-

6491 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวนิตยา เจดีย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา เจดีย

PR2500064030304

30/03/2564

-

-

6492 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

PR2500064030297

30/03/2564

-

-

6493 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภินัดดา สีฮาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภินัดดา สีฮาด

PR2500064030305

30/03/2564

-

-

6494 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวรฐา จรเจนวุฒิ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรฐา จรเจนวุฒิ

PR2500064030315

30/03/2564

-

-

6495 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

PR2500064030314

30/03/2564

-

-

6496 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาววรรณษา หนูขาว

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณษา หนูขาว

PR2500064030316

30/03/2564

-

-

หน ้า 610

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6497 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030299
30/03/2564 -

6498 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

PR2500064030317

30/03/2564

-

-

6499 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

PR2500064030318

30/03/2564

-

-

6500 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอารีรัตน แซตั๊น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน แซตั๊น

PR2500064030303

30/03/2564

-

-

6501 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

PR2500064030321

30/03/2564

-

-

6502 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเบญญา เจริญสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา เจริญสุข

PR2500064030313

30/03/2564

-

-

6503 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

PR2500064030302

30/03/2564

-

-

6504 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
อาทิตย บดีเดชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บดีเดชา

PR2500064030319

30/03/2564

-

-

6505 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
เอกลักษณ คําประสิทธิ์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ คําประสิทธิ์

PR2500064030312

30/03/2564

-

-

PR2500064030282

30/03/2564

-

-

6506 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวกชกร สุดจินดา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร สุดจินดา

หน ้า 611

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6507 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวธิดารัตน เกตุแกว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน เกตุแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030285
30/03/2564 -

6508 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวพิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

PR2500064030309

30/03/2564

-

-

6509 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ

PR2500064030310

30/03/2564

-

-

6510 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวศุภิสรา กันเชียง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา กันเชียง

PR2500064030284

30/03/2564

-

-

6511 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเบญจธรรม ดวงแสง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ดวงแสง

PR2500064030308

30/03/2564

-

-

6512 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นายฐนกร ประดิษฐ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐนกร ประดิษฐ

PR2500064030283

30/03/2564

-

-

6513 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
ธนวัฒน สุดทิด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สุดทิด

PR2500064030307

30/03/2564

-

-

6514 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
วัชทิกร อินสิงห

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชทิกร อินสิงห

PR2500064030311

30/03/2564

-

-

6515 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

15,000.00

PR2500064030277

30/03/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สุวรรณสาร

หน ้า 612

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6516 ขออนุมัติจัดซื้อกลองพัสดุ สําหรับนํามาใสเลมหลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอกของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เอกสารลับของงานกําหนดตําแหนงและงานพัฒนาอาจารย และนํามาใส
เอกสารตางๆ ของงานภายในกองบริการการศึกษา เพื่อสงหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,140.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064030186
19/04/2021 -

6517 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึก เพื่อมอบใหวิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใชงานระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน ในวันที่ 27 เม.ย. 64

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ

PR0206064040149

21/04/2021 -

-

6518 ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพท เพื่อทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด และจัดซื้อ
เครื่องสลับสัญญาณวิดีโอพรอมอุปกรณ เพื่อนํามาใชในการจัดอบรม
6519 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อโปโล เพื่อใสเขารวมกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการปฏิบัติงานระหวางกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับ
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ณ วิทยาเขตจันทบุรี ม.บูรพา และงาน
โครงการอื่นๆ ตามความเหมาะสมในโอกาสตอไป

20,685.00

20,685.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064040195

26/04/2021 -

-

6520 จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล (SSD 20.5 SATA 1.TB จํานวน 2 อัน
6521 จัดซื้อน้ํามันดีเซลสําหรับเติมรถขุดไฮโดรลิค

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน UP TO YOU Idea & Sport Bangsaen

PR0206064040025

02/04/2021 -

-

7,640.00

7,640.00 เฉพาะเจาะจง ริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด

PR0208064030026

01/04/2564 -

-

PR0208064030037

01/04/2564 -

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม

6522 จางเหมาเปลี่ยนลูกลอและเชือกรูดมานอาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8 หอง
805-816 จํานวน 12 หอง
6523 จัดซื้อยากําจัดปลวก

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง สินทวีผามาน

PR0208064030027

01/04/2564 -

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระพานิช

PR0208064030047

01/04/2564 -

-

6524 จัดซื้อน้ํามันสําหรับเติมเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตรของมหาวิทยาลัย
6525 จางรถแบคโฮขนาดเล็ก PC-25 ปรับแตงพื้นที่และภูมิทัศนบริเวณ
ดานหลังอาคารงานอาคารสถานที่และดานขางสนามกีฬา จํานวน 4 ไร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม

PR0208064030052

02/04/2564 -

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ผองผล

PR0208064030028

02/04/2564 -

-

หน ้า 613

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6,900.00 เฉพาะเจาะจง รานชาญชัยกรอบรูป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064030010
02/04/2564 -

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ชุมพล

PR0208064030038

02/04/2564 -

-

6528 จัดซื้อ SSD 240 GB SATA3 และ RAM DDR3L (1600 NB) 8 GB
สําหรับใชกับคอมพิวเตอรโนตบุคหองประชุมกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี จํานวน 5 เครื่อง

15,700.00

15,700.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส

PR0208064030041

02/04/2564 -

-

6529 ซอมแซมระบบไฟฟาและเซ็นทรัลล็อครถยนตหมายเลขทะเบียน นข
3720 จบ
6530 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 22,220 แผน

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064030030

02/04/2564 -

-

7,777.00

7,777.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064030045

02/04/2564 -

-

6526 จางทําพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกธิเบศมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร , พระบาทสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนี พันปหลวง , พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวคูสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พรอม
กรอบหลุยส จํานวน 3 ชุด
6527 จางเหมาตัดตนไมตามแนวรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6531 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิต 3 จํานวน 2 เครื่อง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ

PR0208064040023

07/04/2564 -

-

6532 จางรถแมคโฮขนาด PC-200 เกลี่ยปรับแตงกองดินบริเวณดานหนา
มหาวิทยาลัย จํานวน 2,500 ลบ.ม.
6533 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน
จํานวน 9 รายการ
6534 จัดซื้อหลอดไฟ โคมไฟ และเทปพันสายไฟ สําหรับใชซอมแซมหอพัก
นิสิต 2 และ 3
6535 จัดซื้อวัสดุสําหรับลางทําความสะอาดรถยนตของมหาวิทยาลัย

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี

PR0208064040018

07/04/2564 -

-

45,950.00

45,950.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064030040

07/04/2564 -

-

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย

PR0208064040017

07/04/2564 -

-

PR0208064040022

07/04/2564 -

-

6536 ซอมแซมและบํารุงรักษารถจักรยานยนตพวงขางของวิทยาเขตจันทบุรี
(หมายเลขครุภัณฑ550301201000001)
6537 จัดซื้อน้ํายากําจัดตะไครน้ํา และคอปเปอรซัลเฟต

3,080.00

PR0208064030029

07/04/2564 -

-

PR0208064040019

07/04/2564 -

-

PR0208064030022

08/04/2564 -

-

6538 จัดซื้อกลองพลาสติกใส จํานวน 8 กลอง

9,900.00

20,758.00
4,800.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง ใบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จํากัด และ
นายธีรพงษ ชินละวงษ
3,080.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ เผื่อนผัน
20,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และอุปกรณ จํากัด
4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6539 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในอาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8 และบานพัก
รับรองวิลลา B

6540 จัดซื้อคลอรีนชนิดเกล็ด 90% จํานวน 5 ถัง
6541 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในโครงการแบงปนจักรยานเพื่อพี่นอง
หอพักนิสิต
6542 เปลี่ยนแบตเตอรี่และไดชารจ รถยนตหมายทะเบียน บธ 9398 จบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,000.00

24,075.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด และรานบูรพา
ชอปปงพลาซา
24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ และอุปกรณ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064030044
08/04/2564 -

PR0208064030053

19/04/2564 -

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR0208064030043

20/04/2564 -

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064030012

26/04/2564 -

-

PR0208064030024

26/04/2564 -

-

6543 ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลลิฟทอาคารที่พักบุคลากร จํานวน 3 รายการ

11,021.00

11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด

6544 เปลี่ยนอะไหลและถายน้ํามันเครื่องรถยนตหมายเลขทะเบียน บธ 9398
จบ
6545 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

2,185.00

2,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064020025

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209064040013

01/04/2021 -

-

PR0209064040001
PR0209064040014

01/04/2021 01/04/2021 -

-

6546 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
6547 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00
5,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

6548 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209064040032

01/04/2021 -

-

6549 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209064040030

01/04/2021 -

-

6550 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย คัฒมาตร

PR0209064040029

01/04/2021 -

-

หน ้า 615

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6551 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธิ์ พูลหนองกุง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040031
01/04/2021 -

6552 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต บรรลือศักดิ์

PR0209064040002

01/04/2021 -

-

6553 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209064040003

01/04/2021 -

-

6554 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209064040007

01/04/2021 -

-

6555 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209064040010

01/04/2021 -

-

6556 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเดช ศรีจันทร

PR0209064040004

01/04/2021 -

-

6557 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209064040005

01/04/2021 -

-

6558 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209064040006

01/04/2021 -

-

6559 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยวัทน กุลวงศ

PR0209064040011

01/04/2021 -

-

6560 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209064040008

01/04/2021 -

-

หน ้า 616
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6561 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ศรีสุนทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040009
01/04/2021 -

6562 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา สิงหโต

PR0209064040028

01/04/2021 -

-

6563 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209064040024

01/04/2021 -

-

6564 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา สีดาจิตร

PR0209064040025

01/04/2021 -

-

6565 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา

PR0209064040020

01/04/2021 -

-

6566 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพธีรเอก สีดา

PR0209064040021

01/04/2021 -

-

6567 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209064040022

01/04/2021 -

-

6568 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209064040026

01/04/2021 -

-

6569 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุมา

PR0209064040023

01/04/2021 -

-

6570 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราชบัวนอย

PR0209064040027

01/04/2021 -

-

หน ้า 617

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6571 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรทิพย สําราญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040015
01/04/2021 -

6572 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

PR0209064040016

01/04/2021 -

-

6573 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209064040017

01/04/2021 -

-

6574 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร บุญธรรม

PR0209064040018

01/04/2021 -

-

6575 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรญาติ

PR0209064040019

01/04/2021 -

-

6576 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209064040012

01/04/2021 -

-

6577 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณรักษ สงเสริฐ

PR0209064040114

02/04/2021 -

-

6578 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209064040098

02/04/2021 -

-

6579 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209064040102

02/04/2021 -

-

6580 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209064040108

02/04/2021 -

-

หน ้า 618

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6581 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี หัสดง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040067
02/04/2021 -

6582 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพยวรรณ บุญแกว

PR0209064040070

02/04/2021 -

-

6583 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราวรรณ ศรีทอง

PR0209064040069

02/04/2021 -

-

6584 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาต แหวนประเสริฐ

PR0209064040075

02/04/2021 -

-

6585 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไวนุสิทธิ์

PR0209064040072

02/04/2021 -

-

6586 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองนอก

PR0209064040074

02/04/2021 -

-

6587 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209064040034

02/04/2021 -

-

6588 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง แพงอานนท

PR0209064040035

02/04/2021 -

-

6589 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วงศาโรจน

PR0209064040043

02/04/2021 -

-

6590 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล คงเจริญ

PR0209064040042

02/04/2021 -

-

หน ้า 619

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6591 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040088
02/04/2021 -

6592 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209064040091

02/04/2021 -

-

6593 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ออนเป

PR0209064040071

02/04/2021 -

-

6594 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ประสบพลอย

PR0209064040095

02/04/2021 -

-

6595 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209064040079

02/04/2021 -

-

6596 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209064040100

02/04/2021 -

-

6597 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัญชลี เจนจิตต

PR0209064040092

02/04/2021 -

-

6598 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจอมภพ เกษตรพันธุ

PR0209064040089

02/04/2021 -

-

6599 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

PR0209064040103

02/04/2021 -

-

6600 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ฉัตรพัฒนวงศ

PR0209064040097

02/04/2021 -

-

หน ้า 620

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6601 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040118
02/04/2021 -

6602 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209064040123

02/04/2021 -

-

6603 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

PR0209064040119

02/04/2021 -

-

6604 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

PR0209064040121

02/04/2021 -

-

6605 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209064040122

02/04/2021 -

-

6606 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สุริโย

PR0209064040045

02/04/2021 -

-

6607 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209064040048

02/04/2021 -

-

6608 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารักษ หลวงกา

PR0209064040052

02/04/2021 -

-

6609 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209064040073

02/04/2021 -

-

6610 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

มีคุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ ราคา
มาตราฐาน+H67:H68ม

02/04/2021 -

-

หน ้า 621

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6611 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร บัวหอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040058
02/04/2021 -

6612 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา ลอมเวียง

PR0209064040082

02/04/2021 -

-

6613 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209064040085

02/04/2021 -

-

6614 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โตขํา

PR0209064040060

02/04/2021 -

-

6615 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

PR0209064040077

02/04/2021 -

-

6616 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209064040040

02/04/2021 -

-

6617 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209064040038

02/04/2021 -

-

6618 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209064040036

02/04/2021 -

-

6619 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209064040037

02/04/2021 -

-

6620 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209064040039

02/04/2021 -

-

หน ้า 622

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6621 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040096
02/04/2021 -

6622 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209064040101

02/04/2021 -

-

6623 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209064040094

02/04/2021 -

-

6624 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209064040099

02/04/2021 -

-

6625 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209064040104

02/04/2021 -

-

6626 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รมิตา ใจเที่ยง

PR0209064040062

02/04/2021 -

-

6627 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

PR0209064040059

02/04/2021 -

-

6628 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209064040063

02/04/2021 -

-

6629 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล สรรเพชญวิทยา

PR0209064040061

02/04/2021 -

-

6630 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209064040064

02/04/2021 -

-

หน ้า 623

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6631 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลนภา ผองศรีงาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040065
02/04/2021 -

6632 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา ธรรมสอน

PR0209064040066

02/04/2021 -

-

6633 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209064040068

02/04/2021 -

-

6634 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209064040083

02/04/2021 -

-

6635 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209064040086

02/04/2021 -

-

6636 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209064040087

02/04/2021 -

-

6637 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209064040090

02/04/2021 -

-

6638 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209064040076

02/04/2021 -

-

6639 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209064040081

02/04/2021 -

-

6640 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภี

PR0209064040078

02/04/2021 -

-

หน ้า 624

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6641 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040080
02/04/2021 -

6642 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พงษพรรณชื่น

PR0209064040084

02/04/2021 -

-

6643 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

PR0209064040093

02/04/2021 -

-

6644 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติยา วิชาทน

PR0209064040057

02/04/2021 -

-

6645 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยนันท เธียรสุวรรณธาดา

PR0209064040049

02/04/2021 -

-

6646 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209064040044

02/04/2021 -

-

6647 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เจนการ

PR0209064040047

02/04/2021 -

-

6648 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ สีตาลแก

PR0209064040046

02/04/2021 -

-

6649 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร พยัฆจันทร

PR0209064040054

02/04/2021 -

-

6650 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

PR0209064040050

02/04/2021 -

-

หน ้า 625

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6651 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040055
02/04/2021 -

6652 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตยศ ปรีเอี่ยม

PR0209064040051

02/04/2021 -

-

6653 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

PR0209064040053

02/04/2021 -

-

6654 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209064040105

02/04/2021 -

-

6655 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209064040116

02/04/2021 -

-

6656 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209064040106

02/04/2021 -

-

6657 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209064040107

02/04/2021 -

-

6658 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209064040109

02/04/2021 -

-

6659 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209064040111

02/04/2021 -

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลานแชมปอิงคเจ็ทจํากัด

PR0209064040128

05/04/2021 -

-

6660 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําแผนผับ เพื่อใชประชาสัมพันธ
แนะแนวศึกษาตอของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

หน ้า 626

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
6661
6662
6663
6664
6665
6666

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่ม สําหรับรับรองแขก นิสิตและบุคลากร
3,800.00
ของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว
ขออนุมัติเบิกเงินคาประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน 40-0520
32,170.31
ชลบุรี และ หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร
9,224.13
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
15,000.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 3844
22,551.32
สระแกว
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
9,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานดื่มตราโฟกัส บานคลองมะนาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040129
05/04/2021 -

32,170.31 เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภัย

PR0209064040127

05/04/2021 -

-

9,224.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
22,551.32 เฉพาะเจาะจง บ.ทิพยประกันภัย จํากัด

PR0209064040130
PR0209064040137
PR0209064040144

07/04/2021 16/04/2021 22/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209064040151

26/04/2021 -

-

6667 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209064040156

26/04/2021 -

-

6668 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สุริโย

PR0209064040154

26/04/2021 -

-

6669 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

PR0209064040158

26/04/2021 -

-

6670 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร บัวหอม

PR0209064040159

26/04/2021 -

-

6671 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา ลอมเวียง

PR0209064040161

26/04/2021 -

-

6672 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

PR0209064040152

26/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

หน ้า 627

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6673 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040162
26/04/2021 -

6674 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โตขํา

PR0209064040160

26/04/2021 -

-

6675 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารักษ หลวงกา

PR0209064040157

26/04/2021 -

-

6676 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209064040153

26/04/2021 -

-

6677 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209064040149

26/04/2021 -

-

6678 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209064040150

26/04/2021 -

-

6679 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209064040155

26/04/2021 -

-

6680 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถบัส
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี
6681 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประาชน ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์บริการ

PR0209064040206

27/04/2021 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ออนเป

PR0209064040167

27/04/2021 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209064040225

27/04/2021 -

-

6682 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

หน ้า 628

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6683 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040224
27/04/2021 -

6684 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209064040226

27/04/2021 -

-

6685 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา ธรรมสอน

PR0209064040227

27/04/2021 -

-

6686 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต บรรลือศักดิ์

PR0209064040200

27/04/2021 -

-

6687 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209064040204

27/04/2021 -

-

6688 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209064040211

27/04/2021 -

-

6689 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209064040221

27/04/2021 -

-

6690 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเดช ศรีจันทร

PR0209064040203

27/04/2021 -

-

6691 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209064040208

27/04/2021 -

-

6692 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209064040209

27/04/2021 -

-

หน ้า 629

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6693 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยวัทน กุลวงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040222
27/04/2021 -

6694 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209064040212

27/04/2021 -

-

6695 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ศรีสุนทร

PR0209064040220

27/04/2021 -

-

6696 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร สังขทอง

PR0209064040191

27/04/2021 -

-

6697 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209064040197

27/04/2021 -

-

6698 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร แยมกลัด

PR0209064040199

27/04/2021 -

-

6699 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209064040194

27/04/2021 -

-

6700 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209064040193

27/04/2021 -

-

6701 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัญชลี เจนจิตต

PR0209064040164

27/04/2021 -

-

6702 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจอมภพ เกษตรพันธุ

PR0209064040163

27/04/2021 -

-

หน ้า 630

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6703 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040166
27/04/2021 -

6704 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ฉัตรพัฒนวงศ

PR0209064040165

27/04/2021 -

-

6705 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209064040184

27/04/2021 -

-

6706 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209064040192

27/04/2021 -

-

6707 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

PR0209064040186

27/04/2021 -

-

6708 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

PR0209064040188

27/04/2021 -

-

6709 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209064040190

27/04/2021 -

-

6710 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209064040216

27/04/2021 -

-

6711 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209064040218

27/04/2021 -

-

6712 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209064040219

27/04/2021 -

-

หน ้า 631

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6713 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040207
27/04/2021 -

6714 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209064040215

27/04/2021 -

-

6715 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภี

PR0209064040210

27/04/2021 -

-

6716 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

PR0209064040213

27/04/2021 -

-

6717 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พงษพรรณชื่น

PR0209064040217

27/04/2021 -

-

6718 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209064040174

27/04/2021 -

-

6719 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209064040181

27/04/2021 -

-

6720 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209064040175

27/04/2021 -

-

6721 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209064040176

27/04/2021 -

-

6722 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209064040178

27/04/2021 -

-

หน ้า 632

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6723 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040179
27/04/2021 -

6724 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณรักษ สงเสริฐ

PR0209064040180

27/04/2021 -

-

6725 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209064040172

27/04/2021 -

-

6726 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209064040173

27/04/2021 -

-

6727 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209064040177

27/04/2021 -

-

6728 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพยวรรณ บุญแกว

PR0209064040198

27/04/2021 -

-

6729 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราวรรณ ศรีทอง

PR0209064040196

27/04/2021 -

-

6730 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาต แหวนประเสริฐ

PR0209064040205

27/04/2021 -

-

6731 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไวนุสิทธิ์

PR0209064040201

27/04/2021 -

-

6732 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองนอก

PR0209064040202

27/04/2021 -

-

หน ้า 633

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6733 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040169
27/04/2021 -

6734 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209064040170

27/04/2021 -

-

6735 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209064040168

27/04/2021 -

-

6736 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลนภา ผองศรีงาม

PR0209064040223

27/04/2021 -

-

6737 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209064040264

28/04/2021 -

-

6738 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล คงเจริญ

PR0209064040246

28/04/2021 -

-

6739 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209064040260

28/04/2021 -

-

6740 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศญา บํานาญนพวงศ

PR0209064040259

28/04/2021 -

-

6741 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธิ์ พูลหนองกุง

PR0209064040262

28/04/2021 -

-

6742 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

PR0209064040244

28/04/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี หัสดง

หน ้า 634

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6743 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา สิงหโต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040257
28/04/2021 -

6744 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209064040250

28/04/2021 -

-

6745 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา สีดาจิตร

PR0209064040252

28/04/2021 -

-

6746 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา

PR0209064040241

28/04/2021 -

-

6747 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพธีรเอก สีดา

PR0209064040243

28/04/2021 -

-

6748 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209064040247

28/04/2021 -

-

6749 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209064040253

28/04/2021 -

-

6750 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุมา

PR0209064040249

28/04/2021 -

-

6751 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราชบัวนอย

PR0209064040255

28/04/2021 -

-

6752 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

PR0209064040229

28/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรทิพย สําราญ

หน ้า 635

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6753 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040235
28/04/2021 -

6754 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209064040237

28/04/2021 -

-

6755 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร บุญธรรม

PR0209064040239

28/04/2021 -

-

6756 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรญาติ

PR0209064040240

28/04/2021 -

-

6757 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209064040232

28/04/2021 -

-

6758 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209064040234

28/04/2021 -

-

6759 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209064040231

28/04/2021 -

-

6760 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209064040233

28/04/2021 -

-

6761 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209064040236

28/04/2021 -

-

6762 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รมิตา ใจเที่ยง

PR0209064040272

28/04/2021 -

-

หน ้า 636

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6763 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040270
28/04/2021 -

6764 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209064040273

28/04/2021 -

-

6765 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล สรรเพชญวิทยา

PR0209064040271

28/04/2021 -

-

6766 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209064040274

28/04/2021 -

-

6767 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209064040228

28/04/2021 -

-

6768 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

PR0209064040230

28/04/2021 -

-

6769 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติยา วิชาทน

PR0209064040269

28/04/2021 -

-

6770 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยนันท เธียรสุวรรณธาดา

PR0209064040258

28/04/2021 -

-

6771 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209064040251

28/04/2021 -

-

6772 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เจนการ

PR0209064040256

28/04/2021 -

-

หน ้า 637

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6773 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ สีตาลแก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040254
28/04/2021 -

6774 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร พยัฆจันทร

PR0209064040267

28/04/2021 -

-

6775 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

PR0209064040261

28/04/2021 -

-

6776 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

PR0209064040268

28/04/2021 -

-

6777 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตยศ ปรีเอี่ยม

PR0209064040265

28/04/2021 -

-

6778 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

PR0209064040266

28/04/2021 -

-

6779 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209064040238

28/04/2021 -

-

6780 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง แพงอานนท

PR0209064040245

28/04/2021 -

-

6781 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

PR0209064040242

28/04/2021 -

-

6782 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209064040263

28/04/2021 -

-

หน ้า 638

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6783 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064040278
30/04/2021 -

6784 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209064040280

30/04/2021 -

-

6785 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒณ จิตสัตย

PR0209064040279

30/04/2021 -

-

6786 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206064040116

18/04/2021 -

-

6787 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (คอมพิวเตอร)

4,175.00

4,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064040240

30/04/2021 -

-

6788 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064040001

01/04/2564 -

-

6789 ซื้อวัสดุ จํานวน 9 ชนิด

13,832.00

13,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064040003

02/04/2564 -

-

PR0218064040008

09/04/2564 -

-

6790 จางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 งาน
6791 จางเหมาตรวจเช็คและทําความสะอาดอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายอินเตอรเน็ต
6792 ซื้อน้ํายาฆาเชื้อชนิดน้ํา
6793 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
6794 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

26,400.00

26,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน

PO0218064040001

20/04/2564 -

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค คลีนนิ่ง จํากัด

PR0218064040010

16/04/2564 -

-

6,313.00

6,313.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0218064040024

23/04/2564 -

-

PR0218064040025

23/04/2564 -

-

24,550.00

24,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

หน ้า 639

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6795 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาครุภัณฑ

6796 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,500.00

62,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064020065
01/04/2021 -

เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด

PR0206064020199

01/04/2021 -

-

6797 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต

2,700.00

เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลสํารวล

PR0206064040001

01/04/2021 -

-

6798 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206064030210

01/04/2021 -

-

6799 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (ทดสอบวิชาสามัญ)

45,900.00

45,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206064030047

01/04/2021 -

-

6800 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (วิชาสามัญ 9 วิชา) วิทยาเขตจันทบุรี

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR0206064030097

01/04/2021 -

-

6801 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (วิชาสามัญ 9 วิชา) วิทยาเขตจันทบุรี

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน วงคแกว

PR0206064030102

01/04/2021 -

-

6802 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการ
รถยนต (วิชาสามัญ 9 วิชา) วิทยาเขตสระแกว

17,100.00

17,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย สองขุนทด

PR0206064030122

01/04/2021 -

-

6803 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร(วิชาสามัญ)

4,739.00

4,739.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร บุญชู

PR0206064030289

01/04/2021 -

-

6804 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสาร (กสพท.)

6,327.00

6,327.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร บุญชู

PR0206064030291

01/04/2021 -

-

หน ้า 640

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6805 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

6806 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (กสพท.)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
900.00

980.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

900.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064040026
02/04/2021 -

980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา เกษมเจริญ

PR0206064040062

07/04/2021 -

-

PR0206064030184

01/04/2021 -

-

6807 ขออนุมัติจัดซื้อชุดเครื่องจานเซรามิค เพื่อมอบใหหนวยงานที่ขอเขา
ศึกษาดูงานอุทยานดาราศาสตรสิธินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
ม.แมโจ กับ ม.เชียงใหม วันที่ 3-5 เม.ย. 64

7,500.00

6808 ขออนุมัติเบิกคาจางยานพาหนะ เพื่อใชในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
อุทยานดาราศาสตรสิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรสร จันตะเจริญ

PR0206064030120

01/04/2021 -

-

6809 ขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษา เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหแนวทางการ
ยกระดับเทคโนโลยีสูการใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม
6810 ขออนุมัติจัดซื้อเกาอี้เพื่อสุขภาพ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของผู
บริหารงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก แบบสุขภาพลดอาการ
ปวดหลัง

97,000.00

97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบส แอดไวเซอร จํากัด

PO0206064040001

02/04/2021 -

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR0206064040024

02/04/2021 -

-

6811 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล เพื่อใชในกรประชาสัมพันธนักวิจัยดีเดน
บริเวณปายดานหนามหาวิทยาลัยเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนของ
มหาวิทยาลัยตอประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาตอไป

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064040020

02/04/2021 -

-

6812 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ หมายเลขครุภัณฑ 621500302000119
6813 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารตางๆ ของ
งานทรัพยสินทางปญญาภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064040023

02/04/2021 -

-

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน มิตรสํานักงาน

PR0206064040060

07/04/2021 -

-

31,220.00

31,220.00 เฉพาะเจาะจง ราน มิตรสํานักงาน

PR0206064030053

20/04/2021 -

-

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น
95,000 บาท

ราคาจาง PO0300064040002

19/04/2564 -

-

6814 ขออนุมัติจัดซื้อตลับหมึกสี เพื่อใชในการจัดพิมพสีเอกสารงานตางๆ
ของโครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร
6815 ขออนุมัติซอมแซมแทงคเก็บน้ําใตดิน อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย
(คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2)

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

หน ้า 641

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6816 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,000.00

6817 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อ รถตูโดยสาร
ยี่หอ TOYOTA รุน ALL-NEW COMMUTER (ทะเบียน นง 7991
ชลบุร)ี

5,140.28

6818 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการอบละอองฆาเชื้อภายในอาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

31,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

94,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
94,000 บาท

5,140.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาจาง PR0300064040036
5,140.28 บาท
31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด
31,500 บาท

6819 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย
3,500 บาท

6820 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
6,000 บาท

6821 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 2 อัน

430.00

ราคาซื้อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0300064040003
19/04/2564 -

430.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
430 บาท

19/04/2564 -

-

20/04/2564 -

-

PR0300064040051

22/04/2564 -

-

ราคาจาง PR0300064040052

22/04/2564 -

-

ราคาจาง PR0300064040074

23/04/2564 -

-

ราคาจาง PO0300064040005

ราคาจาง

6822 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานวิจัย บริการวิชาการ
และสารบรรณ ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064040079

27/04/2564 -

-

6823 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานประชาสัมพันธ
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แกวแหวน
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064040080

27/04/2564 -

-

6824 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานบุคคล ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064040081

27/04/2564 -

-

6825 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานคอมพิวเตอร
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064040086

28/04/2564 -

-

หน ้า 642

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6826 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

6827 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นวพรรษ ขนมไทย 1,225.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064040006
01/04/2564 -

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต 2,682.00

PR0400064040004

01/04/2564 -

-

6828 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นวพรรษ ขนมไทย 685.00

PR0400064040007

01/04/2564 -

-

6829 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพิศ ศิริสัจจาพิพัฒน 1,760.00

PR0400064040005

01/04/2564 -

-

6830 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช 972.00

PR0400064040002

01/04/2564 -

-

6831 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พรอมจายแอลกอฮอลอัติ
โนมัติ
6832 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสพี โปรเฟสเซอร ซัพพลาย จํากัด
2,247.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064040036

02/04/2564 -

-

PR0400064040041

02/04/2564 -

-

PR0400064040042

02/04/2564 -

-

12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย จํากัด 12,198.00 PR0400064040035

02/04/2564 -

-

6833 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี
6834 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ

1,000.00
500.00
12,198.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

500.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค 280.00

6835 ขออนุมัติจางเหมาตกแตงสถานที่

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya florist 3,000.00

PR0400064040040

02/04/2564 -

-

6836 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,600.00

PR0400064040037

02/04/2564 -

-

260.00

260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 260.00

PR0400064040045

05/04/2564 -

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 1,000.00

PR0400064040046

05/04/2564 -

-

PR0400064040049

05/04/2564 -

-

PR0400064040050

07/04/2564 -

-

6837 ขออนุมัติจางจัดทําวุฒิบัตร
6838 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
6839 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการประกอบพิธี

800.00

6840 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง

4,500.00

800.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไม 800.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ตุลาผล 4,500.00
หน ้า 643

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6841 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณการอบรม
6842 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
6843 ขออนุมัติซื้อทรายละเอียด
6844 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารเช จตุจักร 10,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064040054
07/04/2564 -

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 750.00

PR0400064040051

07/04/2564 -

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ 600.00

PR0400064040064

08/04/2564 -

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00

PR0400064040075

08/04/2564 -

-

6845 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064040057

08/04/2564 -

-

6846 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 437.00

PR0400064040077

08/04/2564 -

-

PR0400064040074

08/04/2564 -

-

6847 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม
เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ
การใชงาน

3,370.50

3,370.50 เฉพาะเจาะจง ราน ส.อารยยางยนต 3,370.50

6848 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 500.00

PR0400064040059

08/04/2564 -

-

6849 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064040060

08/04/2564 -

-

6850 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 500.00

PR0400064040076

08/04/2564 -

-

6851 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

2,890.03

2,890.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,890.03

PR0400064040056

08/04/2564 -

-

6852 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจินดากุลการพิมพ 1,000.00

PR0400064040087

09/04/2564 -

-

6853 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

495.00

495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 495.00

PR0400064040083

09/04/2564 -

-

6854 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064040093

09/04/2564 -

-

หน ้า 644

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6855 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
6856 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,000.00
960.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064040092
09/04/2564 PR0400064040079

09/04/2564 -

-

6857 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,100.00

PR0400064040089

09/04/2564 -

-

6858 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 500.00

PR0400064040082

09/04/2564 -

-

6859 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 500.00

PR0400064040091

09/04/2564 -

-

6860 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 500.00

PR0400064040086

09/04/2564 -

-

PR0400064040078

09/04/2564 -

-

PR0400064040084

09/04/2564 -

-

PR0400064040081

09/04/2564 -

-

6861 ขออนุมัติซื้อหนังสือ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง สภาการพยาบาล 1,000.00

6862 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

437.00

6863 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

1,100.00

6864 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 32,000.00

PR0400064040099

16/04/2564 -

-

6865 ขออนุมัติซื้อที่นอนสําหรับเด็ก

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดรชัย ไชยนิคม 14,400.00

PR0400064040103

21/04/2564 -

-

6866 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ

12,198.00

12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 12,198.00

PR0400064040102

21/04/2564 -

-

PR0400064040118

26/04/2564 -

-

PR0400064040119

26/04/2564 -

-

PR0400064040124

28/04/2564 -

-

6867 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชา

190.00

6868 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชา

176.83

6869 ขออนุมัติซื้อของรางวัล

1,000.00

437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด 437.00
1,100.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,100.00

190.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 190.00
176.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาบางแสน
176.83
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 1,100.00
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6870 ขออนุมัติซื้อของรางวัล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00

6871 ขออนุมัติซื้อของรางวัล

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 1,988.50

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064040123
28/04/2564 -

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 3,000.00

PR0400064040122

28/04/2564 -

-

6872 ขอซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PO0500064040001

16/04/2564 -

-

6873 ขอจางงานเปดชองเดินระบบทอระบายน้ําทิ้งชั้นลาง

13,800.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น

PO0500064040002

16/04/2564 -

-

6874 ขอซื้อของรางวัล

225.00

225.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0500064040023

19/04/2564 -

-

6875 ขอซื้อของรางวัล

225.00

225.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0500064040045

19/04/2564 -

-

6876 ขอซื้อของรางวัล

225.00

225.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0500064040046

19/04/2564 -

-

6877 ขอซอมเครื่องปรับอากาศหองสโมสรนิสิต

7,800.30

7,800.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0500064030110

01/04/2564 -

-

6878 ขอซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-311

7,811.00

7,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0500064030111

01/04/2564 -

-

6879 ขอซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-401

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0500064030112

01/04/2564 -

-

6880 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอง-มอเตอรแฟนคอยล
Carrier Model:42HBE012X-10(ตรงรุน)จํานวน 1 ลูก,คาแรงถอดใส
พรอมตรวจเช็คระบบการทํางานเครื่องปรับอากาศจํานวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

3,937.60

3,937.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064040004

05/04/2564 -

-

6881 ขออนุมัติจัดจางเชารถยนตไปกลับ ม.บูรพา - หาดยาวฐานทัพเรือสัตหีบ
จ.ชลบุรี จํานวน 3 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี

PR0700064040003

05/04/2564 -

-

6882 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ HP Laserjet CE505A

41,400.00

41,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0700064040001

07/04/2564 -

-

6883 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุแฟมแขวนตราชาง จํานวน 50 ปก และกลอง
พลาสติกมีฝาปดมีลอใบใหญ จํานวน 20 ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง
รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR0700064040020

07/04/2564 -

-

6884 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 6,568 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
6885 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 8,239 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,955.60

2,955.60 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064040009

07/04/2564 -

-

3,707.55

3,707.55 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064040021

08/04/2564 -

-

หน ้า 646

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6886 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องขึ้นรูปดวยระบบไฮโดรลิก Electrical
system repair. -Relay my4 Ormon., Hydrolic system repair.
-Seal Hydrolic. -Oil gauge. -Hydrolic oil. คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
63,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

63,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064040003
19/04/2564 -

17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซเทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร จํากัด

PO0700064040004

19/04/2564 -

-

6887 ชุดที่เสียบเครื่องแกวแบบติดผนัง ขนาด 40 x 55 cm. (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
6888 ขออนุมัติถายเอกสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

17,334.00
1,642.95

1,642.95 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064040037

19/04/2564 -

-

6889 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 5,080 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
6890 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer
(เปลี่ยนอะไหล ASSY PCA Power CARY 1/3) รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ

2,286.00

2,286.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064040035

19/04/2564 -

-

88,304.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจิเลนต เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด PO0700064040005

20/04/2564 -

-

6891 ขอนุมัติจางเหมาบริการอื่นๆ ยายเครื่องกลึง,เครื่องเลื่อย,เครื่องกลัด
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน
6892 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6893 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6894 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6895 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6896 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6897 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6898 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

88,304.16

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด

PR0700064030169

20/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PO0700064040006

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PO0700064040007

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ทองหลอ

PO0700064040008

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง

PO0700064040009

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนาฎ วรรัตนชัยกุล

PO0700064040010

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PO0700064040011

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิริยกร ศิริกุล

PO0700064040012

23/04/2564 -

-

หน ้า 647

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6899 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6900 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6901 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6902 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6903 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6904 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6905 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6906 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6907 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6908 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6909 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6910 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6911 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6912 ขออนุมัติจัดซื้อตูบมเพาะเชื้อ
6913 ขออนุมัติจัดซื้อระบบเปดปดประตูดวยเครื่องสแกนใบหนา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064040013
23/04/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PO0700064040014

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PO0700064040015

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครวินท พิมานทิศากร

PO0700064040016

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PO0700064040017

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยพร เมี้ยนศิริ

PO0700064040018

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PO0700064040019

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ บัวกลา

PO0700064040020

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน วรรัตน

PO0700064040021

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PO0700064040022

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PO0700064040023

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวุฒิ แยมผกา

PO0700064040024

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

PO0700064040025

23/04/2564 -

-

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนซิตี้ จํากัด

PO0700064040026

23/04/2564 -

-

31,993.00

31,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร จํากัด

PO0700064040027

23/04/2564 -

-

หน ้า 648

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6914 ขออนุมัติจัดซื้อระบบ scan นิ้ว เขาหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรม
เคมีและหองปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการรวม ดังรายละเอียดแนบ
6915 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6916 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6917 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6918 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6919 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6920 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6921 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6922 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6923 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6924 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6925 เพื่อขออนุมัติจัดจางซอมเเซมเครื่องปรับอากาศจํานวน4รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
6926 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 5,441 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
6927 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถังขยะแยกสี 120 ลิตร จํานวน 52 ใบ และถังขยะ
แยกสี 240 ลิตร จํานวน 4 ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
59,920.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064040028
23/04/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700064040045

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700064040064

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700064040063

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติรุจ สุพรหม

PR0700064040065

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700064040046

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700064040066

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

PR0700064040069

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700064040068

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064040047

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700064040067

23/04/2564 -

-

PO0700064040030

26/04/2564 -

-

PR0700064040098

27/04/2564 -

-

PO0700064030043

23/03/2564 -

-

16,400.00
2,448.45
61,831.78

16,400.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คทริค ซัพพลาย
2,448.45 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
61,831.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงเรืองธัญญกิจ จํากัด

หน ้า 649

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6928 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องพิมพ เปลี่ยนอะไหล HP Drum
(ลูกดรัม) สําหรับเครื่องพิมพ HP Laserjet M227 fdw จํานวน 1
กลอง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ
จางแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,290.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064030136
24/03/2564 -

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ตนบุญการพิมพ

PR0700064030137

24/03/2564 -

-

6929 ขออนุมัติจัดจางปริ้นแบบ AO กระดาษขาว (49 แผนx 2 ชุด) จํานวน
98 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะ
การจางแนบ

4,900.00

6930 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร (1เม.ย.64-30มิ.ย.64)
รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700064030046

24/03/2564 -

-

6931 ขออนุมัติจาง เจาหนาที่บริหารโครงการระดับเชี่ยวชาญ โครงการ
แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) (1เม.ย.64-30 เม.ย. 64)
รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

25,250.00

25,250.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศยา เทียมทินกฤต

PO0700064030047

24/03/2564 -

-

PR0700064030140

24/03/2564 -

-

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพิชิต พรมสวาง

PO0700064030048

25/03/2564 -

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ เปรื่องปราดเลขประจําตัวผูเสียภาษี
1219800161615
2,500.00 เฉพาะเจาะจง (น.ส.กันธิมาภรณ คุณรัตน) (เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี 1309801321861 )
2,500.00 เฉพาะเจาะจง (น.ส. วนารัตน โอวาท) (เลขประจําตัวผูเสียภาษี
1209701785815 )
29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR0700064030142

25/03/2564 -

-

PR0700064030146

26/03/2564 -

-

PR0700064030150

26/03/2564 -

-

PO0700064030054

29/03/2564 -

-

PO0700064030052

29/03/2564 -

-

PO0700064030050

29/03/2564 -

-

6932 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษชําระมวนใหญ จํานวน 6 โหล คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ
6933 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คาเชาครุภัณฑทางไฟฟาและอุปกรณตางๆ 1
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
6934 เพื่อขออนุมัติคาจางจัดเตรียมสถานที่จัดฝกอบรมภาคปฏิบัติ จํานวน 1
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
6935 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาจางเหมาผูชวยจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการ
ฝกอบรม 1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
6936 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คาจางเหมาผูชวยจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการ
ฝกอบรม จํานวน1รายการ
6937 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4

7,920.00
35,000.00
4,000.00
2,500.00
2,500.00
29,400.00

6938 คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 26 ชุด

25,038.00

6939 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic PLC จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

26,750.00

7,920.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
หน ้า 650

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6940 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ HP Laserjet Pro M227 fdw CF230A
6941 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6942 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic HMI จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
6943 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6944 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6945 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6946 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6947 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6948 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6949 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6950 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6951 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6952 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6953 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6954 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,700.00
5,000.00
26,750.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ไรทอง
26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบา บุญประคม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030053
29/03/2564 PR0700064030156

30/03/2564 -

-

PO0700064030057

30/03/2564 -

-

PR0700064030157

30/03/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวัน สุนทรสถิตยวงศ

PR0700064030160

30/03/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชัยบัวแดง

PR0700064030166

30/03/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา โรจนวัฒนบูลย

PR0700064030167

30/03/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700064030163

30/03/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700064030165

30/03/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700064030159

30/03/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700064030168

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064030172

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700064030173

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700064030170

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

PR0700064030179

30/03/2564 -

-

หน ้า 651

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6955 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6956 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6957 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6958 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6959 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6960 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6961 คาเชาชุดฝกอบรม Workshop PLC จํานวน 1 หลักสูตร (รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา)
6962 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Advance PLC จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
6963 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6964 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตปรับถวงลอ (2 ลอ) เช็ค
ระยะ 270,000 กม.เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และงานอื่นๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064030171
30/03/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700064030177

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700064030178

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700064030174

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติรุจ สุพรหม

PR0700064030175

30/03/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700064030176

30/03/2564 -

-

PO0700064030056

30/03/2564 -

-

PO0700064030055

30/03/2564 -

-

PR0700064030158

30/03/2564 -

-

13,375.00
40,125.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนภัส ลือชา

8,128.26

8,128.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR0700064030187

31/03/2564 -

-

6965 ขออนุมติจัดซื้อกระดาษ gn-1450 จํานวน 50 แพ็ค รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซื้อ

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด เลขประจําตัวผู PR0700064030205
เสียภาษีอากร 020 555 903 3721

31/03/2564 -

-

6966 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6967 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6968 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PO0700064030068

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนาฎ วรรัตนชัยกุล

PO0700064030063

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PO0700064030064

31/03/2564 -

-

หน ้า 652

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6969 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6970 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6971 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6972 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6973 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6974 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6975 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6976 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6977 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6978 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6979 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6980 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6981 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6982 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6983 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยพร เมี้ยนศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030069
31/03/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PO0700064030067

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PO0700064030058

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PO0700064030073

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ บัวกลา

PO0700064030071

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PO0700064030059

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวุฒิ แยมผกา

PO0700064030075

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PO0700064030060

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ทองหลอ

PO0700064030061

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน วรรัตน

PO0700064030072

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง

PO0700064030062

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิริยกร ศิริกุล

PO0700064030065

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

PO0700064030076

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PO0700064030066

31/03/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PO0700064030070

31/03/2564 -

-

หน ้า 653

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6984 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6985 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
6986 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตร สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ
การศึกษา เอกสารหลักสูตร ปร.ด., วท.ม. สาขาวิชาวิจัย วัดผลและ
สถิติการศึกษา เพื่อนําเขาที่ประชุมนโยบายวิชาการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
11,000.00
1,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064030074
31/03/2564 -

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบัญฑิตา ทั้งสุข

PO0700064030077

31/03/2564 -

-

PR0900064040003

01/04/2564 -

-

PR0900064040001

01/04/2564 -

-

1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

6987 ขอเสนอซื้อน้ํายาลางจานและฟองน้ําตาขาย เพื่อใชทําความสะอาด
อุปกรณจัดเบรค งานประชุมในหองครัวของ สนง.คณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร

635.00

635.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

6988 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมคูมือฝกประสบการณวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา สําหรับใหผูเขารวมโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา วันที่ 3
เมษายน 2564

2,925.00

2,925.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064040004

01/04/2564 -

-

6989 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อนําหลักสูตรเขาที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ, ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

7,700.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064040002

01/04/2564 -

-

6990 ขอเสนอทําปายชื่อ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิตและฝกประสบการณ
วิชาชีพครู เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรไดแตงตั้งผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนานิสิตฯ จําเปนตองสั่งทําปายชื่อ สําหรับติดปายหนาหองทํางาน

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0900064040026

09/04/2564 -

-

6991 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรใหม เพื่อขอนุมัติปริญญา

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064040025

09/04/2564 -

-

6992 ขออนุมัติซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 น้ํามันเพื่อใชเติมรถพวงขางของคณะ
ศึกษาศาสตร ไปรับ-สงเอกสาร และรับ-สงจดหมายที่ทําการไปรษณีย
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร

PR0900064040030

19/04/2564 -

-

หน ้า 654

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6993 ขออนุมัติซอมรถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี เนื่องจากติดเครื่องรถ
แลวมีควันออกที่ไดชารท ทําใหไมสามารถเปดเครื่องปรับอากาศได
จําเปนตองซอมใหใชงานได ตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5203001010036)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานวิเชียร ไดนาโม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064040031
19/04/2564 -

6994 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ หองคณบดีคณะศึกษาศาสตร เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็น มีแตลมรอนออกมา จําเปนตองซอมให
ใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 580101401000110)

1,048.60

1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064040034

21/04/2564 -

-

6995 ขอเสนอจางทําปายไวนิล เพื่อเปนฉากหลังในการบรรยายโครงการ
อบรม ''การจัดการเรียนรูในยุคสังคมพลิกผัน'' ประจําปงบ 2564 แบบ
ออนไลน ระหวางวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอง 105 และ
107 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900064040035

21/04/2564 -

-

6996 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการแกนิสิตและผูที่เขามาติดตอภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
6997 ขอเสนอจางถายเอกสารหลักสูตร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตร 2 หลักสูตร ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน

PR0900064040043

23/04/2564 -

-

8,845.00

8,845.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064040045

26/04/2564 -

-

5,450.00

5,450.00 เฉพาะเจาะจง รานประโยชนการไฟฟา

PR0900064040047

26/04/2564 -

-

PR0900064040052

29/04/2564 -

-

PR0900064040053

29/04/2564 -

-

PR1000064040001

01/04/2564 -

-

PR1000064040002

05/04/2564 -

-

6998 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ สําหรับซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาแสงสวางใน
หองเรียน สํานักงาน และหองประชุมภายในอาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา
6999 ขอเสนอซื้อกระดาษ A4 80g เพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร ม.บูรพา เบิกวัสดุใชในหนวยงานสําหรับใชถายเอกสาร
และปริ้นเอกสารราชการตาง ๆ

41,944.00

7000 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชพิมพเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ของอาจารยและเจาหนาที่ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต
คณะศึกษาศาสตร

4,400.00

7001 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2564
7002 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร วท.ม. และ
หลักสูตร ส.ด.

400.00
2,245.00

41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

4,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง
2,245.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส
หน ้า 655

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7003 ขออนุมัติเบิกเงินคา Harddisk
7004 ขออนุมัติเบิกเงินคา Power Supply
7005 ขออนุมัติเบิกเงินคาซิลเวอรซัลเฟต ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
7006 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7007 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7008 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7009 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7010 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7011 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7012 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7013 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7014 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7015 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7016 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7017 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,215.00
9,630.00
15,194.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด
9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด
15,194.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064040011
07/04/2564 PR1000064040010

07/04/2564 -

-

PR1000064040008

07/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000064040043

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000064040042

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000064040065

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000064040060

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000064040061

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000064040063

23/04/2564 -

-

5,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000064040062

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000064040037

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000064040038

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000064040040

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000064040032

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000064040033

23/04/2564 -

-

หน ้า 656

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
15,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ
9,000.00
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064040034
23/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000064040039

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา วงษสมศรี

PR1000064040035

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000064040036

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000064040059

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000064040058

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000064040051

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย พรมมา

PR1000064040052

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000064040053

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000064040054

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000064040056

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000064040057

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตพรต ภัทรเจริญวรกุล

PR1000064040064

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000064040055

23/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000064040066

23/04/2564 -

-

หน ้า 657

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7033 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7034 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7035 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7036 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7037 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
7038 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7039 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7040 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7041 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7042 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7043 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมหองพักอาคารมีชัย ฤชุพันธุ อาคารหลังที่
1 307
7044 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7045 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงานนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
7046 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ
7047 จัดจางซอมอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) อุปกรณ
ระบบเครือขาย Node Switch แบบที่ 1

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064040046
23/04/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000064040049

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000064040050

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000064040047

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000064040048

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000064040028

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000064040030

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000064040031

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000064040029

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000064040044

23/04/2564 -

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจุมพจน คงคางาม

PR1000064040067

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ

PR1000064040041

23/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000064040045

23/04/2564 -

-

PR1200064040001

01/04/2564 -

-

PO1200064040001

07/04/2564 -

-

2,800.00
53,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด ราคาที่
ตกลงฯ 2,800.00 บาท
53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
53,500.00 บาท
หน ้า 658

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7048 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 11.87 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนเมษายน 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115
ชลบุร)ี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00

7049 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 93 ถัง

3,255.00

7050 จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

7,556.30

7051 จัดจางบริการปรับความถี่ไมโครโฟนไรสาย TOA จํานวน 3 ชุด

2,568.00

7052 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
7053 จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 8 พอรตฯ จํานวน 1 ตัว
7054

จัดจางทําฉากกั้นอะคริลิคขนาด 60x90 ซม. หนา 3 มิล จํานวน 25 ชิ้น

7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069

จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต
จางเหมาบริการรถยนต

35,845.00
850.00
16,250.00
4,000.00
4,000.00
2,800.00
3,200.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,400.00
4,000.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,600.00
4,000.00
3,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
400.00 บาท

ราคาที่ตกลงฯ

3,255.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
ราคาที่ตกลงฯ
3,255.00 บาท
7,556.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัดราคาที่ตกลงฯ
7,556.30 บาท
2,568.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
2,568.00 บาท
35,845.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
35,845.00 บาท
850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
850.00 บาท
16,250.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ
ราคาที่ตกลงฯ
16,250.00 บาท
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉณัฐ รักธรรม
หน ้า 659

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064040013
07/04/2564 -

PR1200064040010

07/04/2564 -

-

PR1200064040016

16/04/2564 -

-

PR1200064040017

16/04/2564 -

-

PR1200064040022

21/04/2564 -

-

PR1200064040023

21/04/2564 -

-

PR1200064040024

23/04/2564 -

-

PR1300064040027
PR1300064040026
PR1300064040037
PR1300064040040
PR1300064040031
PR1300064040032
PR1300064040042
PR1300064040033
PR1300064040039
PR1300064040041
PR1300064040043
PR1300064040044
PR1300064040029
PR1300064040028
PR1300064040038

01/04/2564 01/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 05/04/2564 -

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อวัสดุประกอบกิจกรรม
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,053.01
5,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,053.01 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมทฯ
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
นายเมธี แนบเชย
น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
นายพงศกร วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวจิราภรณ บุญน้ําชู
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวมนทกานต นาคะโร

หน ้า 660

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040036
16/04/2564 PR1300064040060
23/04/2564 PR1300064040048
23/04/2564 PR1300064040083
23/04/2564 PR1300064040099
23/04/2564 PR1300064040100
23/04/2564 PR1300064040101
23/04/2564 PR1300064040102
23/04/2564 PR1300064040080
23/04/2564 PR1300064040081
23/04/2564 PR1300064040064
23/04/2564 PR1300064040061
23/04/2564 PR1300064040103
23/04/2564 PR1300064040063
23/04/2564 PR1300064040082
23/04/2564 PR1300064040084
23/04/2564 PR1300064040078
23/04/2564 PR1300064040097
23/04/2564 PR1300064040059
23/04/2564 PR1300064040089
23/04/2564 PR1300064040090
23/04/2564 PR1300064040091
23/04/2564 PR1300064040092
23/04/2564 PR1300064040094
23/04/2564 PR1300064040096
23/04/2564 PR1300064040098
23/04/2564 PR1300064040093
23/04/2564 PR1300064040070
23/04/2564 PR1300064040071
23/04/2564 PR1300064040054
23/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นางสาวอิสรีย นพหงษขจร
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
นายชุติพนธ ไชยวงค
นายณัฐนนท เหมือนรักษา
นายประวิทย ทองไชย
นายปองคุณ นันทนาเนตรุง
นายวุฒิพงษ ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
นายเทียนชัย สิทธินนท
นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
นางวันสวาง แกสําโรง
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายณัฐกานต บุญทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ

หน ้า 661

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040095
23/04/2564 PR1300064040073
23/04/2564 PR1300064040074
23/04/2564 PR1300064040057
23/04/2564 PR1300064040058
23/04/2564 PR1300064040077
23/04/2564 PR1300064040076
23/04/2564 PR1300064040050
23/04/2564 PR1300064040051
23/04/2564 PR1300064040052
23/04/2564 PR1300064040079
23/04/2564 PR1300064040053
23/04/2564 PR1300064040055
23/04/2564 PR1300064040056
23/04/2564 PR1300064040075
23/04/2564 PR1300064040072
23/04/2564 PR1300064040065
23/04/2564 PR1300064040046
23/04/2564 PR1300064040047
23/04/2564 PR1300064040066
23/04/2564 PR1300064040049
23/04/2564 PR1300064040069
23/04/2564 PR1300064040067
23/04/2564 PR1300064040087
23/04/2564 PR1300064040086
23/04/2564 PR1300064040088
23/04/2564 PR1300064040045
23/04/2564 PR1300064040085
23/04/2564 PR1300064040068
23/04/2564 PR1300064040062
23/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
นางสาวสุธินี บํารุงเกียรติ์
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายจิรวิทย มาลา
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายวิเชียร นามจันทร
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวภัทรียา ผดาวัลย
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย วรเกีตรติ มิตรอุปถัมภ
นายชาญวิทย ราชบุรี

หน ้า 662

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040165
26/04/2564 PR1300064040128
26/04/2564 PR1300064040146
26/04/2564 PR1300064040147
26/04/2564 PR1300064040169
26/04/2564 PR1300064040109
26/04/2564 PR1300064040110
26/04/2564 PR1300064040125
26/04/2564 PR1300064040126
26/04/2564 PR1300064040145
26/04/2564 PR1300064040167
26/04/2564 PR1300064040168
26/04/2564 PR1300064040148
26/04/2564 PR1300064040129
26/04/2564 PR1300064040149
26/04/2564 PR1300064040161
26/04/2564 PR1300064040143
26/04/2564 PR1300064040181
26/04/2564 PR1300064040140
26/04/2564 PR1300064040122
26/04/2564 PR1300064040123
26/04/2564 PR1300064040160
26/04/2564 PR1300064040162
26/04/2564 PR1300064040180
26/04/2564 PR1300064040142
26/04/2564 PR1300064040144
26/04/2564 PR1300064040120
26/04/2564 PR1300064040141
26/04/2564 PR1300064040124
26/04/2564 PR1300064040184
26/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนันทพงศ พิมพเงิน
นายบุชริน ขําวิลัย
นายพงศธร สุขประเสริฐ
นายอมรินทร จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. ธัญชนา นพรัตน
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง

หน ้า 663

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040163
26/04/2564 PR1300064040164
26/04/2564 PR1300064040182
26/04/2564 PR1300064040121
26/04/2564 PR1300064040183
26/04/2564 PR1300064040139
26/04/2564 PR1300064040111
26/04/2564 PR1300064040178
26/04/2564 PR1300064040138
26/04/2564 PR1300064040137
26/04/2564 PR1300064040112
26/04/2564 PR1300064040179
26/04/2564 PR1300064040113
26/04/2564 PR1300064040171
26/04/2564 PR1300064040151
26/04/2564 PR1300064040153
26/04/2564 PR1300064040130
26/04/2564 PR1300064040175
26/04/2564 PR1300064040115
26/04/2564 PR1300064040176
26/04/2564 PR1300064040135
26/04/2564 PR1300064040117
26/04/2564 PR1300064040173
26/04/2564 PR1300064040158
26/04/2564 PR1300064040150
26/04/2564 PR1300064040118
26/04/2564 PR1300064040177
26/04/2564 PR1300064040119
26/04/2564 PR1300064040131
26/04/2564 PR1300064040157
26/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนพล สุดเฉลียว
นายธนพัฒน ธัญญาวาส
นายธนาธิป สุกใส
นายนวพล บุญถนอม
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
นายพงษเทพ ทิพยสุข
นายวสพล รุปประมาณ
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
น.ส. พัชรี สุขแกว
นางขวัญจิต สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุไลมาน วายะโยะ
นายอภิชาติ กัสปะ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
นายอามินน หวันตาหลา
นายเอกวินน หวันตาหลา
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา

หน ้า 664

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040152
26/04/2564 PR1300064040114
26/04/2564 PR1300064040132
26/04/2564 PR1300064040155
26/04/2564 PR1300064040154
26/04/2564 PR1300064040133
26/04/2564 PR1300064040156
26/04/2564 PR1300064040134
26/04/2564 PR1300064040136
26/04/2564 PR1300064040116
26/04/2564 PR1300064040170
26/04/2564 PR1300064040159
26/04/2564 PR1300064040174
26/04/2564 PR1300064040172
26/04/2564 PR1300064040166
26/04/2564 PR1300064040106
26/04/2564 PR1300064040108
26/04/2564 PR1300064040107
26/04/2564 PR1300064040127
26/04/2564 PR1300064040276
27/04/2564 PR1300064040234
27/04/2564 PR1300064040239
27/04/2564 PR1300064040277
27/04/2564 PR1300064040235
27/04/2564 PR1300064040279
27/04/2564 PR1300064040259
27/04/2564 PR1300064040217
27/04/2564 PR1300064040260
27/04/2564 PR1300064040281
27/04/2564 PR1300064040194
27/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางศรารัตน สงกา
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณีรนุช อุดจอม

หน ้า 665

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040268
27/04/2564 PR1300064040269
27/04/2564 PR1300064040229
27/04/2564 PR1300064040267
27/04/2564 PR1300064040271
27/04/2564 PR1300064040206
27/04/2564 PR1300064040186
27/04/2564 PR1300064040205
27/04/2564 PR1300064040246
27/04/2564 PR1300064040207
27/04/2564 PR1300064040227
27/04/2564 PR1300064040270
27/04/2564 PR1300064040187
27/04/2564 PR1300064040208
27/04/2564 PR1300064040249
27/04/2564 PR1300064040189
27/04/2564 PR1300064040245
27/04/2564 PR1300064040185
27/04/2564 PR1300064040225
27/04/2564 PR1300064040226
27/04/2564 PR1300064040188
27/04/2564 PR1300064040228
27/04/2564 PR1300064040248
27/04/2564 PR1300064040209
27/04/2564 PR1300064040247
27/04/2564 PR1300064040240
27/04/2564 PR1300064040266
27/04/2564 PR1300064040243
27/04/2564 PR1300064040261
27/04/2564 PR1300064040202
27/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
นางสาวสิรยา สิทธิศิรประพันธ
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
นายวัชรพงศ แข็งขัน
นายแอนโทนี่ รัชชานนท จงจักรพันธ
น.ส. จารุพักตร ศรีสวัสดิ์
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. สุดารัตน หอทอง
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชัญญาณิน พรรณนา
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู

หน ้า 666

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040262
27/04/2564 PR1300064040222
27/04/2564 PR1300064040223
27/04/2564 PR1300064040220
27/04/2564 PR1300064040201
27/04/2564 PR1300064040263
27/04/2564 PR1300064040285
27/04/2564 PR1300064040221
27/04/2564 PR1300064040203
27/04/2564 PR1300064040286
27/04/2564 PR1300064040264
27/04/2564 PR1300064040204
27/04/2564 PR1300064040265
27/04/2564 PR1300064040282
27/04/2564 PR1300064040224
27/04/2564 PR1300064040200
27/04/2564 PR1300064040283
27/04/2564 PR1300064040242
27/04/2564 PR1300064040284
27/04/2564 PR1300064040244
27/04/2564 PR1300064040214
27/04/2564 PR1300064040191
27/04/2564 PR1300064040199
27/04/2564 PR1300064040198
27/04/2564 PR1300064040215
27/04/2564 PR1300064040213
27/04/2564 PR1300064040218
27/04/2564 PR1300064040273
27/04/2564 PR1300064040210
27/04/2564 PR1300064040192
27/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
นางสาวสุรดา โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุริศา พิกุลทอง
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
นายชวนากร โสสุวรรณ
นายณัฐชนน กาญสมเหมาะ
นายธีระ กองบุญ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายพีรพัฒน เพิ่มพูลผล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวิษณุ อุทยานิก
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ

หน ้า 667

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040193
27/04/2564 PR1300064040252
27/04/2564 PR1300064040253
27/04/2564 PR1300064040195
27/04/2564 PR1300064040254
27/04/2564 PR1300064040231
27/04/2564 PR1300064040232
27/04/2564 PR1300064040196
27/04/2564 PR1300064040211
27/04/2564 PR1300064040197
27/04/2564 PR1300064040212
27/04/2564 PR1300064040255
27/04/2564 PR1300064040278
27/04/2564 PR1300064040257
27/04/2564 PR1300064040236
27/04/2564 PR1300064040237
27/04/2564 PR1300064040238
27/04/2564 PR1300064040280
27/04/2564 PR1300064040190
27/04/2564 PR1300064040250
27/04/2564 PR1300064040258
27/04/2564 PR1300064040272
27/04/2564 PR1300064040251
27/04/2564 PR1300064040230
27/04/2564 PR1300064040219
27/04/2564 PR1300064040274
27/04/2564 PR1300064040216
27/04/2564 PR1300064040233
27/04/2564 PR1300064040275
27/04/2564 PR1300064040325
28/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
น.ส. วรรณนิภา บังใบ
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. ธิติมา สมมี
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. วรางคณา ไกรยา

หน ้า 668

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040302
28/04/2564 PR1300064040364
28/04/2564 PR1300064040365
28/04/2564 PR1300064040362
28/04/2564 PR1300064040345
28/04/2564 PR1300064040322
28/04/2564 PR1300064040383
28/04/2564 PR1300064040306
28/04/2564 PR1300064040363
28/04/2564 PR1300064040303
28/04/2564 PR1300064040304
28/04/2564 PR1300064040305
28/04/2564 PR1300064040346
28/04/2564 PR1300064040323
28/04/2564 PR1300064040344
28/04/2564 PR1300064040385
28/04/2564 PR1300064040326
28/04/2564 PR1300064040382
28/04/2564 PR1300064040384
28/04/2564 PR1300064040366
28/04/2564 PR1300064040386
28/04/2564 PR1300064040342
28/04/2564 PR1300064040343
28/04/2564 PR1300064040324
28/04/2564 PR1300064040320
28/04/2564 PR1300064040361
28/04/2564 PR1300064040313
28/04/2564 PR1300064040321
28/04/2564 PR1300064040359
28/04/2564 PR1300064040300
28/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15000 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวนวรัตน นวลนุกูล
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
นางสาววิภา เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกฤษดา ประจําถิ่น
นายกานตนิติ การเสนารักษ
นายจักรกริช รอบคอบ
นายชัยวัฒน สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
นายณัฐภัทร สุขสวาง

หน ้า 669

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040378
28/04/2564 PR1300064040373
28/04/2564 PR1300064040292
28/04/2564 PR1300064040301
28/04/2564 PR1300064040294
28/04/2564 PR1300064040341
28/04/2564 PR1300064040353
28/04/2564 PR1300064040360
28/04/2564 PR1300064040295
28/04/2564 PR1300064040376
28/04/2564 PR1300064040336
28/04/2564 PR1300064040319
28/04/2564 PR1300064040377
28/04/2564 PR1300064040352
28/04/2564 PR1300064040316
28/04/2564 PR1300064040354
28/04/2564 PR1300064040338
28/04/2564 PR1300064040379
28/04/2564 PR1300064040381
28/04/2564 PR1300064040314
28/04/2564 PR1300064040335
28/04/2564 PR1300064040317
28/04/2564 PR1300064040355
28/04/2564 PR1300064040374
28/04/2564 PR1300064040293
28/04/2564 PR1300064040372
28/04/2564 PR1300064040312
28/04/2564 PR1300064040332
28/04/2564 PR1300064040358
28/04/2564 PR1300064040333
28/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนภัทร จันทโยธา
นายนพรัตน ศิริวัฒน
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายพนมกร หอมเสียง
นายภควัต นิลขะ
นายรณฤทธิ์ มัตตัญญกุล
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
นายฤทธิชัย กรมบัวกา
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
นายสุชาติ เจริญสุข
นายอรรถกร ชั้นเจริญศรี
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางดวงตา แสงก่ํา
นางทํานอง สุขแกว
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม

หน ้า 670

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040375
28/04/2564 PR1300064040334
28/04/2564 PR1300064040298
28/04/2564 PR1300064040337
28/04/2564 PR1300064040299
28/04/2564 PR1300064040339
28/04/2564 PR1300064040297
28/04/2564 PR1300064040340
28/04/2564 PR1300064040356
28/04/2564 PR1300064040315
28/04/2564 PR1300064040357
28/04/2564 PR1300064040296
28/04/2564 PR1300064040380
28/04/2564 PR1300064040318
28/04/2564 PR1300064040371
28/04/2564 PR1300064040351
28/04/2564 PR1300064040349
28/04/2564 PR1300064040368
28/04/2564 PR1300064040288
28/04/2564 PR1300064040330
28/04/2564 PR1300064040309
28/04/2564 PR1300064040289
28/04/2564 PR1300064040290
28/04/2564 PR1300064040308
28/04/2564 PR1300064040311
28/04/2564 PR1300064040348
28/04/2564 PR1300064040331
28/04/2564 PR1300064040367
28/04/2564 PR1300064040350
28/04/2564 PR1300064040328
28/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
ขอความเห็นชอบเสนอจางลับใบมีด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
700.00
2,235.23
15,000.00
450.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง
2,235.23 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
450.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นายกฤตเมธ นครภัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายจิรวัฒน นบนอม
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายประครอง แสงก่ํา
นายอาทิตย ภิญโญวรกุล
นายเอกชัย เสาหงษ
หจก.ธิดามหานคร
บ.อัลฟาคอมเน็ตเวิรค จํากัด
นางสาวสุวดี แสงบุญ
นายคําสวย โคตรศรีเมือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064040369
28/04/2564 PR1300064040307
28/04/2564 PR1300064040370
28/04/2564 PR1300064040310
28/04/2564 PR1300064040347
28/04/2564 PR1300064040287
28/04/2564 PR1300064040329
28/04/2564 PR1300064040327
28/04/2564 PR1300064040291
28/04/2564 PR1300064040391
29/04/2564 PR1300064040390
29/04/2564 PR1300064040396
30/04/2564 PR1400064040009
07/04/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

7413 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

17,017.60

17,017.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด

PR1400064040014

08/04/2564 -

-

7414 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064040017

09/04/2564 -

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064040016

09/04/2564 -

-

7415 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องอานบารโคด

7416 ขอความเห็นชอบจางยายและซอมเครื่องปรับอากาศ

7417 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

24,824.00

24,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด

PR1400064040019

09/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400064040031

26/04/2564 -

-

หน ้า 671

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7418 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064040033
26/04/2564 -

ศรมัฆวาน

PR1400064040030

26/04/2564 -

-

PR1400064040034

26/04/2564 -

-

7419 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

7420 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญ ใบใหญ

7421 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400064040046

26/04/2564 -

-

7422 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ขุนใหญ

PR1400064040041

26/04/2564 -

-

7423 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400064040044

26/04/2564 -

-

7424 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400064040047

26/04/2564 -

-

7425 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

PR1400064040045

26/04/2564 -

-

7426 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

PR1400064040048

26/04/2564 -

-

7427 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

PR1400064040042

26/04/2564 -

-

หน ้า 672

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7428 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
7429 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064040043
26/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400064040049

26/04/2564 -

-

7430 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

PR1400064040053

26/04/2564 -

-

7431 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

PR1400064040032

26/04/2564 -

-

7432 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400064040037

26/04/2564 -

-

7433 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400064040035

26/04/2564 -

-

7434 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400064040038

26/04/2564 -

-

7435 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400064040039

26/04/2564 -

-

7436 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400064040036

26/04/2564 -

-

7437 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400064040040

26/04/2564 -

-

หน ้า 673

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7438 ขออนุมัติซื้อสายยาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,677.20

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,677.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1600064040001
01/04/2021 -

7439 ขออนุมัติซื้อกรวยจราจร

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600064040011

05/04/2021 -

-

7440 ขออนุมัติซื้อกุญแจประตูกระจกและหญา ดินปุย

1,080.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง กุญแจทอง และศักดาการเดนท

PR1600064040012

07/04/2021 -

-

7441 ขออนุมัติซื้อคาน้ําอบ,คาดอกไมใสขันน้ํา,คาพวงมาลัยคลองขอมือ,คา
พวงมาลัยคลองคอ

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมพิมพลอย

PR1600064040014

07/04/2021 -

-

7442 ขออนุมัติซื้อหมึกปรินเตอร

9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด

PR1600064040013

07/04/2021 -

-

PR1600064040015

19/04/2021 -

-

PR1600064040026

19/04/2021 -

-

7443 ขออนุมัติจางทําดอกกุญแจตูลินชักและประตูหองพักอาจารย

7444 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

930.00

4,800.00

930.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

7445 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานบริการวิชาการสาขา
วิทยาการเดินเรือ เริ่ม 1 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ระยะเวลา 6
เดือน

90,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระนัฐ ภักดียุทธ

PO1600064040002

28/04/2021 -

-

7446 ขออนุมัติจางเหมาบิรการผูชวยงานประกันคุณภาพคณะโลจิสติกส เริ่ม
1 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 ระยะเวลา 3 เดือน

45,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพรรณ อัมพรมหา

PO1600064040003

30/04/2021 -

-

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดา มหานคร

PR1700064040009

08/04/2021 -

-

7447 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนต

500.00

หน ้า 674

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7448 ขออนุมัติเสนอจางทําปายไวนิล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศอินทรตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1700064040018
20/04/2021 -

7449 ขออนุมัติเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1700064040024

22/04/2021 -

-

7450 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนต

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดา มหานคร

PR1700064040032

29/04/2021 -

-

7451 ขออนุมัติเสนอจางประชาสัมพันธหลักสูตรทางสื่อวิทยุ

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ซี.สปอตโปรดั๊กชั่น จํากัด

PO1700064040001

30/04/2021 -

-

7452 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน เมษะเจริญวงศ

PR2300064040005

01/04/2021 -

-

7453 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมล รักนาม

PR2300064040016

01/04/2021 -

-

7454 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภิญญา จริตซื่อ

PR2300064040015

01/04/2021 -

-

7455 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิตรา จันทรสุรีย

PR2300064040014

01/04/2021 -

-

7456 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กาญดา ทํากิจการ

PR2300064040013

01/04/2021 -

-

หน ้า 675

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7457 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ผิวจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064040023
01/04/2021 -

7458 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิณหพร สิทธิบุศย

PR2300064040017

01/04/2021 -

-

7459 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมนวรรณ สังขทอง

PR2300064040001

01/04/2021 -

-

7460 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรประภา กระหนาย

PR2300064040002

01/04/2021 -

-

7461 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาณี รักปา

PR2300064040003

01/04/2021 -

-

7462 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฤทธิ์ ขาวเหลือง

PR2300064040004

01/04/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกนาฏ จางศรี

PR2300064040018

01/04/2021 -

-

7463 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

หน ้า 676

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7464 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ มโนกวีกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064040019
01/04/2021 -

7465 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา นาวีอุปถัมภ

PR2300064040020

01/04/2021 -

-

7466 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรภัสสร อุดหนุน

PR2300064040025

01/04/2021 -

-

7467 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุโกมล บุญญนรังษี

PR2300064040027

01/04/2021 -

-

7468 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาสริน วงศเครื่อม

PR2300064040026

01/04/2021 -

-

7469 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โพธิกุล

PR2300064040022

01/04/2021 -

-

7470 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตินันท บุญประคอง

PR2300064040021

01/04/2021 -

-

หน ้า 677

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7471 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทณ จันทโรทัยไพจิตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2300064040024
01/04/2021 -

7472 จัดซื้อกลองอะคริลิคไซสเล็ก จํานวน 150 กลอง

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

PR2300064030047

08/04/2021 -

-

7473 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฤทธิ์ ขาวเหลือง

PR2300064040051

29/04/2021 -

-

7474 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาณี รักปา

PR2300064040050

29/04/2021 -

-

7475 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรประภา กระหนาย

PR2300064040049

29/04/2021 -

-

7476 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมนวรรณ สังขทอง

PR2300064040048

29/04/2021 -

-

7477 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน เมษะเจริญวงศ

PR2300064040052

29/04/2021 -

-

7478 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมครุภัณฑ ในหองพัก อาคารหอพักนิสิต

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง

PR2600064040007

02/04/2564 -

-

7479 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมลิฟต อาคารหอพักชาย
7480 ขอความเห็นชอบจัดจางซักผาปูโตะ

2,140.00
660.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร จํากัด
660.00 เฉพาะเจาะจง เส็งศรี ชองทอง

PR2600064040008
PR2600064040024

02/04/2564 05/04/2564 -

-

หน ้า 678

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7481 ขอความเห็นชอบจางเหมาซอมแซมฝาเพดานและทอประปา อาคาร
เรียนวิทยาลัยนานาชาติ
7482 ขอความเห็นชอบจัดจางทําตัวอักษร BUUIC ลอยตัวทําจากไมพลาสวูด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,500.00
23,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040025
07/04/2564 -

23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600064040048

26/04/2564 -

-

7483 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#64/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

PR2600064040066

26/04/2564 -

-

7484 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#017/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600064040069

26/04/2564 -

-

7485 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600064040071

26/04/2564 -

-

7486 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#019/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

PR2600064040072

26/04/2564 -

-

7487 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#020/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

PR2600064040073

26/04/2564 -

-

7488 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600064040074

26/04/2564 -

-

หน ้า 679

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7489 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#037/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040075
26/04/2564 -

7490 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600064040078

26/04/2564 -

-

7491 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#040/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

PR2600064040079

26/04/2564 -

-

7492 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600064040080

26/04/2564 -

-

7493 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#057/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

PR2600064040081

26/04/2564 -

-

7494 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#058/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

PR2600064040082

26/04/2564 -

-

7495 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#059/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600064040083

26/04/2564 -

-

โสรัตนชัย

หน ้า 680

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7496 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#060/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร ชางเปย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040084
26/04/2564 -

7497 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#001/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

PR2600064040049

26/04/2564 -

-

7498 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600064040050

26/04/2564 -

-

7499 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#003/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

PR2600064040051

26/04/2564 -

-

7500 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600064040052

26/04/2564 -

-

7501 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#005/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

PR2600064040053

26/04/2564 -

-

7502 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#022/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พุทธบุรี

PR2600064040054

26/04/2564 -

-

หน ้า 681

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7503 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#023/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวนัตถ สุริโย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040056
26/04/2564 -

7504 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#025/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย บราวน

PR2600064040058

26/04/2564 -

-

7505 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600064040059

26/04/2564 -

-

7506 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#042/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

PR2600064040060

26/04/2564 -

-

7507 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#043/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ เอี่ยมธิติวรสกุล

PR2600064040061

26/04/2564 -

-

7508 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600064040062

26/04/2564 -

-

7509 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#061/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600064040063

26/04/2564 -

-

หน ้า 682

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7510 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#062/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040064
26/04/2564 -

7511 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600064040065

26/04/2564 -

-

7512 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600064040067

26/04/2564 -

-

7513 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#016/64

5,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600064040070

26/04/2564 -

-

PR2600064040085
PO2600064040002

27/04/2564 27/04/2564 -

-

7514 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมวาลวน้ํา
7515 ขอความเห็นชอบจัดซื้อรถตูโดยสาร 1 คัน

1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย
1,363,000.00 1,364,000.00 ประกวดราคา บริษัท โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

7516 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600064040088

27/04/2564 -

-

7517 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#077/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

PR2600064040089

27/04/2564 -

-

หน ้า 683

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7518 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#078/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040090
27/04/2564 -

7519 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600064040091

27/04/2564 -

-

7520 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564
#080/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

PR2600064040092

27/04/2564 -

-

7521 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #006/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนรรณกรณ สิริวุฑฒยางกูร

PR2600064040093

27/04/2564 -

-

7522 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #007/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

PR2600064040094

27/04/2564 -

-

7523 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600064040095

27/04/2564 -

-

7524 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600064040096

27/04/2564 -

-

หน ้า 684

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7525 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #010/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040097
27/04/2564 -

7526 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600064040098

27/04/2564 -

-

7527 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600064040099

27/04/2564 -

-

7528 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600064040100

27/04/2564 -

-

7529 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #014/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา สาริกาล

PR2600064040101

27/04/2564 -

-

7530 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600064040102

27/04/2564 -

-

7531 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมโถปสสาวะหองน้ําชายชั้น 6 อาคาร
เรียนวิทยาลัยนานาชาติ
7532 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #026/64

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง

PR2600064040086

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

PR2600064040104

28/04/2564 -

-

หน ้า 685

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7533 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #027/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฆเนศวร สวางสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040105
28/04/2564 -

7534 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600064040106

28/04/2564 -

-

7535 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600064040107

28/04/2564 -

-

7536 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #030/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

PR2600064040108

28/04/2564 -

-

7537 ขอความเห็นชอบจัดหาหมึกเครื่องพิมพสําหรับเจาหนาที่และคณาจารย

47,320.00

47,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR2600064040112

28/04/2564 -

-

15000 เฉพาะเจาะจง นายณรงฤทธิ์ พลขา

PR2600064040113

28/04/2564 -

-

7538 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #032/64

15000

7539 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600064040114

28/04/2564 -

-

7540 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600064040115

28/04/2564 -

-

หน ้า 686

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7541 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #035/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040116
28/04/2564 -

7542 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําดื่ม
7543 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #031/64

4,800.00
15,000.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600064040110
PR2600064040109

28/04/2564 28/04/2564 -

-

7544 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #047/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600064040127

29/04/2564 -

-

7545 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในสํานักงาน
7546 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #049/64

26,471.90
15,000.00

26,471.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600064040117
PR2600064040132

29/04/2564 29/04/2564 -

-

7547 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600064040134

29/04/2564 -

-

7548 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #052/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

PR2600064040135

29/04/2564 -

-

7549 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600064040136

29/04/2564 -

-

7550 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15000

PR2600064040137

29/04/2564 -

-

15000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

หน ้า 687

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7551 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #081/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040124
29/04/2564 -

7552 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600064040138

29/04/2564 -

-

7553 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600064040139

29/04/2564 -

-

7554 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600064040120

29/04/2564 -

-

7555 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600064040121

29/04/2564 -

-

7556 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #069/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

PR2600064040122

29/04/2564 -

-

7557 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600064040123

29/04/2564 -

-

7558 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600064040125

29/04/2564 -

-

หน ้า 688

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7559 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #072/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064040126
29/04/2564 -

7560 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600064040128

29/04/2564 -

-

7561 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #074/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

PR2600064040131

29/04/2564 -

-

7562 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564 #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600064040133

29/04/2564 -

-

PR2600064040130

29/04/2564 -

-

4,987.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด/เสนอราคา 4,987.50 บาท PR2700064040009

07/04/2021 -

-

07/04/2021 16/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 -

-

7563 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม งวดที่ 3 เดือนละ 15,000 บาท #048/64
7564 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อสมุนไพรในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ เดือน
เมษายน 2564
7565
7566
7567
7568

ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15000

4,987.50

4,173.34
3,000.00
4,753.90
15,000.00

15000 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

4,173.34 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,753.90 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท จํากัด
สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
น.ส. วนิดา พรมวงศ

หน ้า 689

PR2800064040007
PR2800064040008
PR2800064040013
PR2800064040031

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7569 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาถายเอกสารเขาเลมหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสหกรรมเกษตร ปรับปรุง พ.ศ.
2564 เพื่อประทับตราสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร -อ.เอกรัฐ คํา
เจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานถายเอกสารไทยแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040014
22/04/2021 -

7570 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ชูบาล

PR2800064040024

22/04/2021 -

-

7571 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800064040032

22/04/2021 -

-

7572 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800064040026

22/04/2021 -

-

7573 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800064040027

22/04/2021 -

-

7574 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800064040030

22/04/2021 -

-

7575 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800064040029

22/04/2021 -

-

7576 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีพงษ ฐิติรัตนกุล

PR2800064040025

22/04/2021 -

-

7577 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800064040028

22/04/2021 -

-

หน ้า 690

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7578 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040015
22/04/2021 -

7579 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน จันทะสอน

PR2800064040018

22/04/2021 -

-

7580 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800064040020

22/04/2021 -

-

7581 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800064040021

22/04/2021 -

-

7582 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาขน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800064040022

22/04/2021 -

-

7583 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800064040035

22/04/2021 -

-

7584 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

PR2800064040036

22/04/2021 -

-

7585 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR2800064040034

22/04/2021 -

-

7586 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

PR2800064040037

22/04/2021 -

-

7587 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

PR2800064040038

22/04/2021 -

-

หน ้า 691

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7588 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040023
22/04/2021 -

7589 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800064040056

23/04/2021 -

-

7590 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800064040063

23/04/2021 -

-

7591 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800064040055

23/04/2021 -

-

7592 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800064040057

23/04/2021 -

-

7593 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สยาม ปญญา

PR2800064040059

23/04/2021 -

-

7594 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800064040067

23/04/2021 -

-

7595 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800064040068

23/04/2021 -

-

7596 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800064040069

23/04/2021 -

-

7597 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

PR2800064040070

23/04/2021 -

-

หน ้า 692

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7598 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040066
23/04/2021 -

7599 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกฏ ชัยเสนา

PR2800064040045

23/04/2021 -

-

7600 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800064040046

23/04/2021 -

-

7601 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800064040047

23/04/2021 -

-

7602 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800064040049

23/04/2021 -

-

7603 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

PR2800064040050

23/04/2021 -

-

7604 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800064040051

23/04/2021 -

-

7605 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800064040052

23/04/2021 -

-

7606 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800064040053

23/04/2021 -

-

7607 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800064040048

23/04/2021 -

-

หน ้า 693

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7608 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติสุข ทนงคสําโรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040054
23/04/2021 -

7609 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800064040043

23/04/2021 -

-

7610 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800064040039

23/04/2021 -

-

7611 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศวรรษ สิทธิ์เสนา

PR2800064040060

23/04/2021 -

-

7612 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

PR2800064040041

23/04/2021 -

-

7613 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีธนกร เนตรสวาง

PR2800064040040

23/04/2021 -

-

7614 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800064040064

23/04/2021 -

-

7615 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800064040065

23/04/2021 -

-

7616 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

PR2800064040061

23/04/2021 -

-

7617 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800064040062

23/04/2021 -

-

หน ้า 694

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7618 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน
7619 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น
7620 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040058
23/04/2021 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800064040097

26/04/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800064040079

26/04/2021 -

-

7621 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800064040098

26/04/2021 -

-

7622 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800064040099

26/04/2021 -

-

7623 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800064040100

26/04/2021 -

-

7624 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800064040096

26/04/2021 -

-

7625 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800064040088

26/04/2021 -

-

7626 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา แสนจันทร

PR2800064040089

26/04/2021 -

-

7627 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800064040090

26/04/2021 -

-

หน ้า 695

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7628 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แกวลือชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040091
26/04/2021 -

7629 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800064040095

26/04/2021 -

-

7630 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800064040093

26/04/2021 -

-

7631 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

PR2800064040087

26/04/2021 -

-

7632 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

PR2800064040092

26/04/2021 -

-

7633 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800064040094

26/04/2021 -

-

7634 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800064040081

26/04/2021 -

-

7635 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800064040082

26/04/2021 -

-

7636 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800064040086

26/04/2021 -

-

7637 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800064040084

26/04/2021 -

-

หน ้า 696

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7638 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040085
26/04/2021 -

7639 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร พิทักษสงคราม

PR2800064040071

26/04/2021 -

-

7640 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800064040072

26/04/2021 -

-

7641 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800064040073

26/04/2021 -

-

7642 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800064040080

26/04/2021 -

-

7643 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

PR2800064040074

26/04/2021 -

-

7644 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800064040075

26/04/2021 -

-

7645 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800064040076

26/04/2021 -

-

7646 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800064040078

26/04/2021 -

-

7647 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800064040077

26/04/2021 -

-

หน ้า 697

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7648 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064040101
26/04/2021 -

7649 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300064040041

01/04/2021 -

-

7650 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
7651 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

4,000.00
5,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

PR3300064040001
PR3300064040042

01/04/2021 01/04/2021 -

-

7652 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300064040044

01/04/2021 -

-

7653 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300064040061

01/04/2021 -

-

7654 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300064040063

01/04/2021 -

-

7655 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300064040064

01/04/2021 -

-

7656 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300064040062

01/04/2021 -

-

7657 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300064040065

01/04/2021 -

-

หน ้า 698

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7658 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040030
01/04/2021 -

7659 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา สิงหาเขต

PR3300064040032

01/04/2021 -

-

7660 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300064040033

01/04/2021 -

-

7661 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

PR3300064040039

01/04/2021 -

-

7662 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300064040037

01/04/2021 -

-

7663 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300064040038

01/04/2021 -

-

7664 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทักษิณ

PR3300064040034

01/04/2021 -

-

7665 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300064040036

01/04/2021 -

-

7666 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300064040035

01/04/2021 -

-

7667 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300064040031

01/04/2021 -

-

หน ้า 699

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7668 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040052
01/04/2021 -

7669 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300064040050

01/04/2021 -

-

7670 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300064040051

01/04/2021 -

-

7671 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300064040053

01/04/2021 -

-

7672 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300064040054

01/04/2021 -

-

7673 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300064040055

01/04/2021 -

-

7674 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300064040058

01/04/2021 -

-

7675 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300064040059

01/04/2021 -

-

7676 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณเจตนา อนุตตรียพงศ

PR3300064040056

01/04/2021 -

-

7677 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300064040057

01/04/2021 -

-

หน ้า 700

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7678 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040008
01/04/2021 -

7679 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300064040002

01/04/2021 -

-

7680 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300064040003

01/04/2021 -

-

7681 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

PR3300064040005

01/04/2021 -

-

7682 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300064040007

01/04/2021 -

-

7683 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300064040010

01/04/2021 -

-

7684 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300064040004

01/04/2021 -

-

7685 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300064040006

01/04/2021 -

-

7686 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300064040009

01/04/2021 -

-

7687 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300064040011

01/04/2021 -

-

หน ้า 701

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7688 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040018
01/04/2021 -

7689 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรแรม แขมเกษม

PR3300064040017

01/04/2021 -

-

7690 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300064040016

01/04/2021 -

-

7691 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300064040020

01/04/2021 -

-

7692 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300064040019

01/04/2021 -

-

7693 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ นามไพร

PR3300064040049

01/04/2021 -

-

7694 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

PR3300064040047

01/04/2021 -

-

7695 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300064040048

01/04/2021 -

-

7696 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300064040045

01/04/2021 -

-

7697 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300064040046

01/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

หน ้า 702

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7698 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040024
01/04/2021 -

7699 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

PR3300064040025

01/04/2021 -

-

7700 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300064040026

01/04/2021 -

-

7701 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300064040027

01/04/2021 -

-

7702 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300064040028

01/04/2021 -

-

7703 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300064040015

01/04/2021 -

-

7704 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300064040022

01/04/2021 -

-

7705 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300064040023

01/04/2021 -

-

7706 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300064040021

01/04/2021 -

-

7707 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300064040014

01/04/2021 -

-

หน ้า 703

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7708 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040043
01/04/2021 -

7709 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300064040069

02/04/2021 -

-

7710 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานค

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันญาดา คงเกิด

PR3300064040072

02/04/2021 -

-

7711 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300064040075

02/04/2021 -

-

7712 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

PR3300064040076

02/04/2021 -

-

7713 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุตรพรม

PR3300064040077

02/04/2021 -

-

7714 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาถายเอกสารเขาเลมประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทสและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง ป 2564 สงมหาวิทยาลัยบูรพา
สําหรับเตรียมสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

420.00

PR3300064040074

02/04/2021 -

-

420.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

7715 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

PR3300064040066

02/04/2021 -

-

7716 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300064040070

02/04/2021 -

-

หน ้า 704

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7717 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040067
02/04/2021 -

7718 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

PR3300064040068

02/04/2021 -

-

7719 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงเรือง

PR3300064040071

02/04/2021 -

-

7720 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300064040073

02/04/2021 -

-

7721 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร
7722 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

1,489.38
5,000.00

1,489.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300064040081
PR3300064040104

07/04/2021 27/04/2021 -

-

7723 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. สันติพงษ จันทรทองดี

PR3300064040091

27/04/2021 -

-

7724 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300064040103

27/04/2021 -

-

7725 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300064040105

27/04/2021 -

-

7726 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300064040106

27/04/2021 -

-

หน ้า 705

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7727 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040099
27/04/2021 -

7728 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300064040093

27/04/2021 -

-

7729 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300064040094

27/04/2021 -

-

7730 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

PR3300064040096

27/04/2021 -

-

7731 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300064040098

27/04/2021 -

-

7732 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300064040101

27/04/2021 -

-

7733 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300064040095

27/04/2021 -

-

7734 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300064040097

27/04/2021 -

-

7735 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300064040100

27/04/2021 -

-

7736 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300064040102

27/04/2021 -

-

หน ้า 706

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7737 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040092
27/04/2021 -

7738 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300064040089

27/04/2021 -

-

7739 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300064040090

27/04/2021 -

-

7740 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300064040088

27/04/2021 -

-

7741 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300064040107

27/04/2021 -

-

7742 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300064040125

28/04/2021 -

-

7743 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300064040149

28/04/2021 -

-

7744 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

PR3300064040126

28/04/2021 -

-

7745 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300064040123

28/04/2021 -

-

7746 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300064040124

28/04/2021 -

-

หน ้า 707

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7747 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันญาดา คงเกิด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040143
28/04/2021 -

7748 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300064040145

28/04/2021 -

-

7749 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

PR3300064040146

28/04/2021 -

-

7750 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุตรพรม

PR3300064040147

28/04/2021 -

-

7751 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300064040144

28/04/2021 -

-

7752 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300064040164

28/04/2021 -

-

7753 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300064040166

28/04/2021 -

-

7754 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300064040167

28/04/2021 -

-

7755 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300064040165

28/04/2021 -

-

7756 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300064040163

28/04/2021 -

-

หน ้า 708

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7757 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040113
28/04/2021 -

7758 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300064040116

28/04/2021 -

-

7759 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

PR3300064040122

28/04/2021 -

-

7760 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300064040120

28/04/2021 -

-

7761 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300064040121

28/04/2021 -

-

7762 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทักษิณ

PR3300064040117

28/04/2021 -

-

7763 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300064040119

28/04/2021 -

-

7764 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300064040118

28/04/2021 -

-

7765 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300064040115

28/04/2021 -

-

7766 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300064040114

28/04/2021 -

-

หน ้า 709

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7767 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040138
28/04/2021 -

7768 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

PR3300064040133

28/04/2021 -

-

7769 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300064040141

28/04/2021 -

-

7770 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

PR3300064040134

28/04/2021 -

-

7771 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300064040135

28/04/2021 -

-

7772 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300064040136

28/04/2021 -

-

7773 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300064040139

28/04/2021 -

-

7774 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

PR3300064040140

28/04/2021 -

-

7775 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300064040137

28/04/2021 -

-

7776 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงเรือง

PR3300064040142

28/04/2021 -

-

หน ้า 710

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7777 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040155
28/04/2021 -

7778 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300064040153

28/04/2021 -

-

7779 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300064040154

28/04/2021 -

-

7780 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300064040156

28/04/2021 -

-

7781 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300064040157

28/04/2021 -

-

7782 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300064040158

28/04/2021 -

-

7783 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300064040161

28/04/2021 -

-

7784 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300064040162

28/04/2021 -

-

7785 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณเจตนา อนุตตรียพงศ

PR3300064040159

28/04/2021 -

-

7786 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ถวัลยพานิช

PR3300064040160

28/04/2021 -

-

หน ้า 711

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7787 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040110
28/04/2021 -

7788 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรแรม แขมเกษม

PR3300064040109

28/04/2021 -

-

7789 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300064040108

28/04/2021 -

-

7790 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300064040112

28/04/2021 -

-

7791 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300064040111

28/04/2021 -

-

7792 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300064040168

28/04/2021 -

-

7793 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300064040170

28/04/2021 -

-

7794 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300064040171

28/04/2021 -

-

7795 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300064040169

28/04/2021 -

-

7796 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300064040128

28/04/2021 -

-

หน ้า 712

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7797 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ นามไพร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064040152
28/04/2021 -

7798 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300064040150

28/04/2021 -

-

7799 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300064040151

28/04/2021 -

-

7800 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300064040127

28/04/2021 -

-

7801 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300064040172

30/04/2021 -

-

7802 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7803 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7804 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7805 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7806 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

หน ้า 713

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7807 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย chattree
และวิทยาการปญญา

7808 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7809 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7810 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7811 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7812 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7813 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7814 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7815 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7816 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

หน ้า 714

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7817 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย chattree
และวิทยาการปญญา

7818 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7819 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7820 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7821 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7822 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7823 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7824 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7825 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7826 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

หน ้า 715

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7827 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย chattree
และวิทยาการปญญา

7828 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7829 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7830 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7831 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7832 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7833 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7834 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7835 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7836 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

หน ้า 716

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7837 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย chattree
และวิทยาการปญญา

7838 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7839 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7840 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7841 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา

chattree

-

-

7842 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการสหเวชฯ สืบสานประเพณีสงกรานต วิถีใหม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารวิทยาศาสตร
การแพทย คณะสหเวชศาสตร

5,650.00

3,450.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก ราคาที่ตกลงจาง 3,450.00 บาท PR3600064040002

02/04/2021 -

-

7843 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 4 วัน เพื่อใช
สําหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ทางหองปฏิบัติการแบบแมนยําเพื่อรองรับโรคอุบัติใหมฯ ในวันที่ 19 ,
20,21,27 และ 28 มีนาคม 2564

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพร พรอมมูล ราคาที่ตกลงจาง 2,000 บาท PR3600064040001
,นายพรศักดิ์ พันภัยพาล ราคาที่ตกลงจาง 2,000
บาท,นางสาวกรรณิกา ศรีเมืองบุญ ราคาที่ตกลง
จาง 2,000 บาท,นางสาวสัญญารัก สาริศรี ราคา
ที่ตกลงจาง 2,000 บาท

02/04/2021 -

-

7844 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน
163 กิโลกรัม

4,360.25

4,360.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
4,360.25 บาท

PR3600064040009

05/04/2021 -

-

7845 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการรักษา จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การรักษาคลินิกกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

3,447.54

3,447.54 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินทิเมท เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลง PR3600064040029
จาง 3,447.54 บาท

09/04/2021 -

-

หน ้า 717

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7846 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 15 เลม เพื่อใชสําหรับ
1,050.00
การจัดโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 5 สําหรับนิสิต
ที่ยุติทางคลินิก 2 ประจําปการศึกษา 2563 ณ แหลงฝกปฏิบัติงานจริง
2 แหลงฝก (วิราศิณีสํารองจาย)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,050.00 เฉพาะเจาะจง สดใสกบป ราคาที่ตกลงจาง1,050.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040026
09/04/2021 -

7847 ขออนุมัติจัดจางทําปายสแตนเลส จํานวน 1 ปาย

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาที่ตกลงจาง 1,200.00 PR3600064040031
บาท

12/04/2021 -

-

7848 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนจํานวน 4 รายการ และจัดจางถาย
เอกสาร จํานวน 435 แผน (อ.ศิริรัตนสํารองจาย)

1,175.00

1,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064040038
1,175.00 บาท

21/04/2021 -

-

7849 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064040084
บาท

23/04/2021 -

-

7850 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040052

23/04/2021 -

-

7851 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040077

23/04/2021 -

-

7852 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040079

23/04/2021 -

-

7853 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040083

23/04/2021 -

-

หน ้า 718

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7854 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040078
23/04/2021 -

7855 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040080

23/04/2021 -

-

7856 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064040085

23/04/2021 -

-

7857 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064040082
บาท

23/04/2021 -

-

7858 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040070

23/04/2021 -

-

7859 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040065

23/04/2021 -

-

7860 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064040055

23/04/2021 -

-

หน ้า 719

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7861 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040060
23/04/2021 -

7862 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040074

23/04/2021 -

-

7863 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040064

23/04/2021 -

-

7864 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040072

23/04/2021 -

-

7865 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040066

23/04/2021 -

-

7866 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040063

23/04/2021 -

-

7867 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040071

23/04/2021 -

-

หน ้า 720

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7868 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040061
23/04/2021 -

7869 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064040062
15,000.00 บาท

23/04/2021 -

-

7870 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040073

23/04/2021 -

-

7871 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชยา กาบขุนทด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040069

23/04/2021 -

-

7872 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040054

23/04/2021 -

-

7873 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040068

23/04/2021 -

-

7874 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040057

23/04/2021 -

-

หน ้า 721

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7875 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040058
23/04/2021 -

7876 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ศรีบุญชู ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040067

23/04/2021 -

-

7877 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ.
2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040075
บาท

23/04/2021 -

-

7878 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064040050

23/04/2021 -

-

7879 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040043

23/04/2021 -

-

7880 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง
จาง 9,000.00 บาท

PR3600064040040

23/04/2021 -

-

7881 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040053

23/04/2021 -

-

หน ้า 722

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7882 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040045
23/04/2021 -

7883 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040042

23/04/2021 -

-

7884 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064040041
บาท

23/04/2021 -

-

7885 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064040046

23/04/2021 -

-

7886 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิวัตร มีลาภ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064040044

23/04/2021 -

-

7887 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040081

23/04/2021 -

-

7888 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

PR3600064040091

24/04/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

หน ้า 723

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7889 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040092
24/04/2021 -

7890 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040093

24/04/2021 -

-

7891 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรปรียา อุทัยวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040095

24/04/2021 -

-

7892 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040097

24/04/2021 -

-

7893 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040088

24/04/2021 -

-

7894 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040096

24/04/2021 -

-

7895 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040087

24/04/2021 -

-

หน ้า 724

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7896 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040089
24/04/2021 -

7897 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064040086
บาท

24/04/2021 -

-

7898 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064040090

24/04/2021 -

-

7899 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040094

24/04/2021 -

-

7900 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064040101

25/04/2021 -

-

7901 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040103

25/04/2021 -

-

7902 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040102

25/04/2021 -

-

หน ้า 725

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7903 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040104
25/04/2021 -

7904 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040105

25/04/2021 -

-

7905 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040098

25/04/2021 -

-

7906 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064040110
บาท

25/04/2021 -

-

7907 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

PR3600064040100

25/04/2021 -

-

7908 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040109

25/04/2021 -

-

7909 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040107

25/04/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

หน ้า 726

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7910 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064040106
25/04/2021 บาท

7911 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064040108

25/04/2021 -

-

7912 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064040099
15,000.00 บาท

25/04/2021 -

-

7913 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040128

26/04/2021 -

-

7914 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

PR3600064040129

26/04/2021 -

-

7915 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040126

26/04/2021 -

-

7916 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040125

26/04/2021 -

-

หน ้า 727

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7917 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040127
26/04/2021 -

7918 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040122

26/04/2021 -

-

7919 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดมราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040120

26/04/2021 -

-

7920 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคําราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040123

26/04/2021 -

-

7921 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040114

26/04/2021 -

-

7922 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040115

26/04/2021 -

-

7923 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040118

26/04/2021 -

-

หน ้า 728

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7924 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040116
26/04/2021 -

7925 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040117
บาท

26/04/2021 -

-

7926 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040121
บาท

26/04/2021 -

-

7927 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040119
บาท

26/04/2021 -

-

7928 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040131

26/04/2021 -

-

7929 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040130

26/04/2021 -

-

7930 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040132

26/04/2021 -

-

หน ้า 729

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7931 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040133
26/04/2021 -

7932 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064040124
บาท

26/04/2021 -

-

7933 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064040155
บาท

27/04/2021 -

-

7934 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040156

27/04/2021 -

-

7935 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040154

27/04/2021 -

-

7936 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท PR3600064040158

27/04/2021 -

-

7937 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064040157
5,000.00 บาท

27/04/2021 -

-

หน ้า 730

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7938 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040152
27/04/2021 -

7939 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040146

27/04/2021 -

-

7940 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040145

27/04/2021 -

-

7941 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040153

27/04/2021 -

-

7942 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040150

27/04/2021 -

-

7943 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040144
บาท

27/04/2021 -

-

7944 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040148
บาท

27/04/2021 -

-

หน ้า 731

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7945 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040147
27/04/2021 -

7946 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040151

27/04/2021 -

-

7947 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040149

27/04/2021 -

-

7948 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040167

30/04/2021 -

-

7949 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 10 เลม เพื่อใชสําหรับ
ใชโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดคลินิก 5 สําหรับนิสิต รหัส 60
(วิราศิณีสํารองจาย)

733.25

733.25 เฉพาะเจาะจง สดใสด กอปป ราคาที่ตกลงจาง 733.25 บาท

PR3600064040171

30/04/2021 -

-

7950 ซื้อของรางวัลสําหรับใชในโครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขา
วิศวกรรมซอฟตแวร (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

5,944.71

5,944.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3800064040026

05/04/2564 -

-

7951 ซื้อวัสดุ ปากกาเมจิก12สี จํานวน 20 แพ็ค และ โพสต-อิท คละสี
จํานวน 46 แพ็ค สําหรับใชในการดําเนินการจัดโครงการเรียนรูจาก
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR3800064040013

05/04/2564 -

-

7952 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) สําหรับใชในโครงการคายฝกพัฒนา
ซอฟตแวร

12,316.21

12,316.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PO3800064040001

07/04/2564 -

-

7953 ซื้อซอฟตแวร Flip PDF Professional For Windows จํานวน 1 ชุด

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064040002

08/04/2564 -

-

หน ้า 732

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064040042
08/04/2564 -

1,196.00

1,196.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT

PR3800064040039

08/04/2564 -

-

7956 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ) สําหรับใชใน
โครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

4,809.24

4,809.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3800064040045

16/04/2564 -

-

7957 ซื้อวัสดุ(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ) สําหรับใชในการ
ดําเนินงานการจัดโครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขาวิศวกรรม
ซอฟตแวร

372.55

PR3800064040046

16/04/2564 -

-

7958 ซื้อเทียนไฟ จํานวน 20 ชุด และชุดธูปเทียนไฟ จํานวน 1 ชุด สําหรับใช
ในการดําเนินงานการจัดโครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขา
วิศวกรรมซอฟตแวร

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศูนภาษาบานจีน

PR3800064040047

16/04/2564 -

-

7959 ซื้อแบตเตอรี่แหง จํานวน 6 กอน

7,704.00

7,704.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064040055

22/04/2564 -

-

7954 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
7955 ปริ้นปายชื่อพรอมเคลือบเอกสาร (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ
กําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) สําหรับใชใน
โครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร

7960 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
7961 ซื้อสีน้ําภายใน จํานวน 2 แกลอน
7962 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 4 หลอด
7963 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม

7964 ขอซื้อเครื่องฟอกอากาศ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,096.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

372.55 เฉพาะเจาะจง ราน 888 รวงขาวพาณิชย

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064040054

22/04/2564 -

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800064040061

23/04/2564 -

-

PO3800064040004

30/04/2564 -

-

PR3900064040008

01/04/2564 -

-

46,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย เจริญตา/เสนอราคา 46,500.00 บาท PO3900064040001

08/04/2564 -

-

15,350.00
9,000.00

46,500.00

15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

หน ้า 733

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7965 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

7966 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

7967 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064040037
23/04/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064040026

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064040063

23/04/2564 -

-

7968 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064040060

23/04/2564 -

-

7969 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064040066
5,000.00 บาท

23/04/2564 -

-

7970 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064040048

23/04/2564 -

-

7971 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064040030

23/04/2564 -

-

7972 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร เนื่องจํานงค/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040043
บาท

23/04/2564 -

-

7973 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040044
บาท

23/04/2564 -

-

7974 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

23/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท
หน ้า 734

PR3900064040047

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7975 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064040032
23/04/2564 -

7976 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064040054

23/04/2564 -

-

7977 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064040027

23/04/2564 -

-

7978 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064040050

23/04/2564 -

-

7979 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040040
บาท

23/04/2564 -

-

7980 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040062

23/04/2564 -

-

7981 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064040049

23/04/2564 -

-

7982 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064040068

23/04/2564 -

-

7983 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064040046
บาท

23/04/2564 -

-

7984 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท
หน ้า 735

PR3900064040059

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7985 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

7986 จางบุคคลปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064040031
23/04/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064040025

23/04/2564 -

-

7987 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040033

23/04/2564 -

-

7988 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064040058

23/04/2564 -

-

7989 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

PR3900064040065

23/04/2564 -

-

7990 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040061
บาท

23/04/2564 -

-

7991 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064040028
บาท

23/04/2564 -

-

7992 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064040045
บาท

23/04/2564 -

-

7993 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040041
บาท

23/04/2564 -

-

7994 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ปองศรี/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040055
บาท

23/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

หน ้า 736

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7995 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040053
23/04/2564 -

7996 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040057

23/04/2564 -

-

7997 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040034

23/04/2564 -

-

7998 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.000 บาท PR3900064040052

23/04/2564 -

-

7999 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064040064

23/04/2564 -

-

8000 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040029

23/04/2564 -

-

8001 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

PR3900064040056

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

8002 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064040051
บาท

23/04/2564 -

-

8003 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064040067

23/04/2564 -

-

8004 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064040147
บาท

27/04/2564 -

-

หน ้า 737

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8005 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

8006 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040148

27/04/2564 -

-

8007 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร 3 กลอง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 9,600.00 บาท PR3900064040024

23/04/2564 -

-

PR4000064040001

01/04/2564 -

-

PR4000064040005

01/04/2564 -

-

8008 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เติมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อเติมรถประจํา
สถาบันภาษา ขฉ7133 เพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันภาษา
ประจําเดือนเมษายน 2564

500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040146
27/04/2564 -

500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

8009 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-จางเหมาบริการอื่น ดําเนินการจัดทํา
กั้นหองรองผูอํานวยการ หอง 412 ชั้น 4 อาคารศาสตราจารยประยูร
จินดาประดิษฐ

45,500.00

45,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชตะ ศัพทเสน

8010 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-ของที่ระลึก (กระเชาอาหารแหง) เพื่อมอบ
ใหแกบริษัทในโครงการการลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บ.สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) และ บ.แอลซีบี คอนเทนเนอร เทอรมินัล 1 จํากัด และ บ.
แอล ซี เอ็ม ที จํากัด จัดวันที่ 26 เม.ย. 64

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา

PR4000064040013

09/04/2564 -

-

8011 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เสื้อกิจกรรม สําหรับใชในโครงการศึกษาดู
งาน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหวางวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน ปฐมพงศนิติกร

PR4000064040012

09/04/2564 -

-

หน ้า 738

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8012 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวกมลวรรณ พลอยหิรัญ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลวรรณ พลอยหิรัญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040011
23/04/2564 -

8013 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวชารีญา เทพบล)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล

PO4000064040008

23/04/2564 -

-

8014 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวฐิติวรรณ เมืองประเทศ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ เมืองประเทศ

PO4000064040010

23/04/2564 -

-

8015 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวพิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ)์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ์

PO4000064040015

23/04/2564 -

-

8016 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวศศิธร พันธุวงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ

PO4000064040009

23/04/2564 -

-

หน ้า 739

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8017 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040012
23/04/2564 -

8018 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวษมาพร แซชื้อ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ

PO4000064040013

23/04/2564 -

-

8019 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวสุริวรรณ ออนกะตา)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุริวรรณ ออนกะตา

PO4000064040006

23/04/2564 -

-

8020 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวอิงฟา อาชววงศทิพย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อิงฟา อาชววงศทิพย

PO4000064040014

23/04/2564 -

-

8021 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายประทิว แพรเมตตา)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา

PO4000064040007

23/04/2564 -

-

หน ้า 740

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8022 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
9,000.00
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวจิรประภา วงศขจร)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040002
23/04/2564 -

8023 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวณัฐธันยา ทองประเสริฐ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ

PO4000064040004

23/04/2564 -

-

8024 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางอาจารีย แพรเมตตา)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาจารีย แพรเมตตา

PO4000064040003

23/04/2564 -

-

8025 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท

PO4000064040001

23/04/2564 -

-

8026 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายศุภัช ศัพทเสน)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน

PO4000064040005

23/04/2564 -

-

หน ้า 741

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8027 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040020
23/04/2564 -

8028 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวภคมน รวมสุข)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข

PO4000064040019

23/04/2564 -

-

8029 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวนิลสวาง ทองแดงดี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิลสวาง ทองแดงดี

PO4000064040016

23/04/2564 -

-

8030 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวธนัญชนก เทียมศรี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัญชนก เทียมศรี

PO4000064040017

23/04/2564 -

-

8031 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวนพมาศ เสียงเอก)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นพมาศ เสียงเอก

PO4000064040018

23/04/2564 -

-

หน ้า 742

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8032 ขออนุมัติจัดซื้อสีเพื่อใชในการทาพื้นหองปฏิบัติการคณะดนตรีและการ
แสดง
8033 ขออนุมัติจางหมายายเปยโนจากอาคารภาพพิมพชั้น 3 คณะศิลปกรรม
ศาสตรมาที่อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,000.00

28,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิน ทองหิรัญ/ราคาที่ตกลงซื้อ 28,000 บาท PR4200064040015
02/04/2564 -

28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิน ทองหิรัญ/ราคาที่ตกลงจาง 28,500 บาท PR4200064040023

19/04/2564 -

-

8034 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,น้ํายาฆาเชื้อ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 7,739 บาท

PR4200064040022

19/04/2564 -

-

8035 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณโครงการรดน้ําขอพรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
8036 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานบานดอกไม 5,150.-

PR4500064040005

07/04/2564 -

-

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานน้ําดื่ม วีเจ 360.-

PR4500064040014

27/04/2564 -

-

8037 ขออนุมัติจางทําเลมรางรายงานผลการทํากิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ ประจําป2563 (ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท)

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส 5,500.-

PR4500064040015

28/04/2564 -

-

8038 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 4 รายการ

4,416.96

4,416.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 4,416.96
บาท

PR7080064040001

01/04/2021 -

-

8039 วัตถุดิบ(เมล็ดกาแฟ) จํานวน 1 รายการ

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด /ราคาที่เสนอ
9,200.00 บาท

PR7080064040003

02/04/2021 -

-

8040 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 17 รายการ

7,117.74

7,117.74 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080064040002
7,117.74 บาท

02/04/2021 -

-

8041 สินคา(พาย,คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00
บาท

05/04/2021 -

-

หน ้า 743

PR7080064040007

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8042 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,958.74

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
18,958.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /ราคาที่ PR7080064040006
05/04/2021 เสนอ 18,958.74 บาท

8043 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ

8,114.88

8,114.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 8,114.88
บาท

PR7080064040005

05/04/2021 -

-

8044 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)
/ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

PR7080064040004

05/04/2021 -

-

8045 วัตถุดิบ จํานวน 3 รายการ(น้ําแข็ง,นมจืด,มะนาว)

2,434.00

2,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)., นางสาวธี PR7080064040008
รานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 2,434.00 บาท

05/04/2021 -

-

8046 สินคา จํานวน 8 รายการ(นมโฟรโมส,ลูกอมฮอลล,ขนมปูไทย,นมดัชมิลล
,ขาวโพดกรอบคอนเน,แกวน้ําแข็ง)

3,503.00

3,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่
เสนอ 3,503.00 บาท

PR7080064040009

07/04/2021 -

-

8047 วอลลไอศรีม จํานวน 22 รายการ

13,405.01

13,405.01 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080064040010
13,405.01 บาท

07/04/2021 -

-

8048 สินคา จํานวน 2 รายการ(ตกปลาแผง,สัตวทะเลถุงใหญ)

15,780.00

15,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /ราคาที่เสนอ
15,780.00 บาท

PR7080064040011

23/04/2021 -

-

PR7000064040002

01/04/2021 -

-

PR7000064040001

01/04/2021 -

-

8049 คาจางซอมวัสดุการเกษตร(ปมน้ําจืด) จํานวน 2 ลูก

8050 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

5,000.00

13,500.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีซอมไทย/ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร /ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

หน ้า 744

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8051 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ

8052 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง )จํานวน 10 เที่ยว 16/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,600.00

33,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ 4,520.00 บาท PR7000064040005
05/04/2021 -

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000064040004

05/04/2021 -

-

8053 วัสดุการเกษตร(ตัอยางสัตวน้ํา) จํานวน 7 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา/ราคาที่เสนอ 6,930.00 บาท PR7000064040003

05/04/2021 -

-

8054 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 5 รายการ(แหวนรองน็อต, นอต, ตลับเมตร,
เข็มขัดรัดทอ, เทปวัดสายไฟเบอร)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (ชลบุร)ี /ราคาที่
เสนอ 1,101.00 บาท

PR7000064040008

07/04/2021 -

-

PR7000064040007

07/04/2021 -

-

8055 วัสดุโฆษณา(สติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด) จํานวน 2 รายการ

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม /ราคาที่เสนอ 800.00
บาท

8056 วัสดุสํานักงาน(โตะสแตนเลส304) จํานวน 1 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจริญแสนเฟอรนิเจอร/ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท PR7000064040017

07/04/2021 -

-

8057 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟารม/ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

PR7000064040012

07/04/2021 -

-

8058 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 4 รายการ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท/ราคาที่เสนอ 3,140.00
บาท

PR7000064040014

07/04/2021 -

-

93,839.00

93,839.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธัญวลัยพัฒน /ราคาที่เสนอ
93,839.00 บาท

PR7000064040022

08/04/2021 -

-

8059 จางซอมแซมและบํารุงรักษา เครื่องกําเนิดไฟฟา ของสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล จํานวน 4 เครื่อง NISSUN RD8 =
2920-001-001/26 AQ , VOLVO 1030 GE =
7440-009-00002/39 AQ , VOLVO 731 GE =
7440-009-0003-003/59 , BT-AQ (5206001010008), MITSUBISHI
(ชะอํา) = 6120-003-001/41 (5208060010433)

หน ้า 745

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8060 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ(โชคประตู)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(ชลบุร)ี / ราคาที่
เสนอ 1,576.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040025
09/04/2021 -

8061 คาจางซอมปมน้ําแบบจุม(พันขดลวดทองแดง พรอมเปลี่ยนสายไฟ)
จํานวน 1 ตัว

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีซอมไทย /ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท

PR7000064040024

09/04/2021 -

-

8062 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ) HP Designjet T1300 จํานวน 1
รายการ

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
2,850.00 บาท

PR7000064040029

16/04/2021 -

-

8063 วัสดุการเกษตร(โครงการ Clean & Green BIMS) จํานวน 5 รายการ

10,000.00

PR7000064040027

16/04/2021 -

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง เพียงไพร พันธุไม, วสุพันธุไม, รวมดินปลูก
คุณภาพดี, ไมเมือง การเดน, บริษัท ช. พูนกิจ
ชลบุรี จํากัด /ราคาที่เสนอ 8,694.94 บาท

8064 บัตร VIP CARD จํานวน 1 รายการ

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
2,750.00 บาท

PR7000064040026

16/04/2021 -

-

8065 วัสดุสํานักงาน(หมึกพิมพเครื่องโทรสาร) จํานวน 1 รายการ

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
1,900.00 บาท

PR7000064040028

16/04/2021 -

-

8066 วัสดุโฆษณา(ปายสติ๊กเกอรพลาสวูดติดผนัง) จํานวน 1 รายการ

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม /ราคาที่เสนอ 2,100.00 PR7000064040034
บาท

19/04/2021 -

-

8067 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 17/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

PR7000064040037

20/04/2021 -

-

1,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาชะอํา)/ราคาที่ PR7000064040040
เสนอ 1,894.00 บาท

21/04/2021 -

-

8068 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

1,964.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

หน ้า 746

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8069 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน/ราคาที่เสนอ 4,780.00 บาท PR7000064040039
21/04/2021 -

8070 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

260.00

260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด/ราคาที่เสนอ 258.00 PR7000064040041
บาท

23/04/2021 -

-

8071 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน นายพรรัตน แนบสนิท/
ราคาที่เสนอ 910.00 บาท

PR7000064040042

26/04/2021 -

-

8072 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040048
บาท

27/04/2021 -

-

8073 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040050

27/04/2021 -

-

8074 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ 2,820.00
บาท

PR7000064040044

27/04/2021 -

-

PR7000064040047

27/04/2021 -

-

PR7000064040049

27/04/2021 -

-

8075 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 18/64 จํานวน 10 เที่ยว

8076 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

33,000.00

5,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

หน ้า 747

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8077 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

8078 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

8079 คาจางถายเอกสาร จํานวน 1,575 แผน สวนเกิน 4,000 แผนตอเดือน

472.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา ไกรวัฒนวงศ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด /ราคาที่เสนอ
472.50 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040051
27/04/2021 -

PR7000064040052

27/04/2021 -

-

PR7000064040118

28/04/2021 -

-

8080 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040063

28/04/2021 -

-

8081 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040064

28/04/2021 -

-

8082 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040066

28/04/2021 -

-

8083 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040067

28/04/2021 -

-

หน ้า 748

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8084 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040065
28/04/2021 บาท

8085 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา /ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064040053

28/04/2021 -

-

8086 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040054
บาท

28/04/2021 -

-

8087 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040055
บาท

28/04/2021 -

-

8088 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040056
บาท

28/04/2021 -

-

8089 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040057

28/04/2021 -

-

8090 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040082

28/04/2021 -

-

หน ้า 749

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8091 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040081
28/04/2021 บาท

8092 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040078

28/04/2021 -

-

8093 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ /ราคาที่เสนอ PR7000064040079
5,000.00 บาท

28/04/2021 -

-

8094 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040080

28/04/2021 -

-

8095 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040058

28/04/2021 -

-

8096 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040060

28/04/2021 -

-

8097 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040062

28/04/2021 -

-

หน ้า 750

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8098 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064040061
28/04/2021 -

8099 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040083

28/04/2021 -

-

8100 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040086

28/04/2021 -

-

8101 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040087
บาท

28/04/2021 -

-

8102 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040084

28/04/2021 -

-

8103 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040085

28/04/2021 -

-

8104 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040068

28/04/2021 -

-

หน ้า 751

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8105 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040070
28/04/2021 -

8106 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040071

28/04/2021 -

-

8107 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040069

28/04/2021 -

-

8108 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064040072

28/04/2021 -

-

8109 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล /ราคาที่เสนอ PR7000064040077
5,000.00 บาท

28/04/2021 -

-

8110 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040076

28/04/2021 -

-

8111 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040074

28/04/2021 -

-

หน ้า 752

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8112 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040075
28/04/2021 บาท

8113 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

8114 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

8115 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

8116 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064040073

28/04/2021 -

-

PR7000064040093

28/04/2021 -

-

PR7000064040094

28/04/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040095
บาท

28/04/2021 -

-

8117 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040096

28/04/2021 -

-

8118 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จันทรงาม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040097

28/04/2021 -

-

หน ้า 753

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8119 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040098
28/04/2021 บาท

8120 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040101

28/04/2021 -

-

8121 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040099

28/04/2021 -

-

8122 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040100

28/04/2021 -

-

8123 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040102
บาท

28/04/2021 -

-

8124 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040150

28/04/2021 -

-

8125 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040151
บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 754

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8126 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040148
28/04/2021 -

8127 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040142

28/04/2021 -

-

8128 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040149

28/04/2021 -

-

8129 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040143

28/04/2021 -

-

8130 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040144
บาท

28/04/2021 -

-

8131 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040145

28/04/2021 -

-

8132 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040146

28/04/2021 -

-

หน ้า 755

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8133 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040147
28/04/2021 -

8134 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040161

28/04/2021 -

-

8135 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040163

28/04/2021 -

-

8136 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040165

28/04/2021 -

-

8137 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040167

28/04/2021 -

-

8138 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040166
บาท

28/04/2021 -

-

8139 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 756

PR7000064040162

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8140 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040157
28/04/2021 -

8141 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040158
บาท

28/04/2021 -

-

8142 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15000 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040160
บาท

28/04/2021 -

-

8143 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15000 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040164

28/04/2021 -

-

8144 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15000 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040133

28/04/2021 -

-

8145 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040134

28/04/2021 -

-

8146 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040128

28/04/2021 -

-

หน ้า 757

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8147 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญนภา กาบกลอน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040135
28/04/2021 -

8148 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040129

28/04/2021 -

-

8149 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040131

28/04/2021 -

-

8150 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040132

28/04/2021 -

-

8151 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040130

28/04/2021 -

-

8152 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040127

28/04/2021 -

-

8153 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040136

28/04/2021 -

-

หน ้า 758

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8154 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040109
28/04/2021 -

8155 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040110

28/04/2021 -

-

8156 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040111
บาท

28/04/2021 -

-

8157 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040112

28/04/2021 -

-

8158 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040113

28/04/2021 -

-

8159 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040114
บาท

28/04/2021 -

-

8160 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040115
บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 759

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8161 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040108
28/04/2021 -

8162 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040117

28/04/2021 -

-

8163 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040116

28/04/2021 -

-

8164 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040088

28/04/2021 -

-

8165 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040089
บาท

28/04/2021 -

-

8166 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040090

28/04/2021 -

-

8167 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040092

28/04/2021 -

-

หน ้า 760

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8168 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040091
28/04/2021 -

8169 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040103

28/04/2021 -

-

8170 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040106
บาท

28/04/2021 -

-

8171 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040107

28/04/2021 -

-

8172 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064040105

28/04/2021 -

-

8173 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064040104

28/04/2021 -

-

8174 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040137

28/04/2021 -

-

หน ้า 761

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8175 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040138
28/04/2021 -

8176 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040141

28/04/2021 -

-

8177 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040139

28/04/2021 -

-

8178 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064040140

28/04/2021 -

-

8179 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064040156

28/04/2021 -

-

8180 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040154

28/04/2021 -

-

8181 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 762

PR7000064040155

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8182 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040153
28/04/2021 -

8183 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040152

28/04/2021 -

-

8184 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040123

28/04/2021 -

-

8185 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040126

28/04/2021 -

-

8186 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040122

28/04/2021 -

-

8187 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040124

28/04/2021 -

-

8188 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040125

28/04/2021 -

-

หน ้า 763

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8189 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564
8190 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040183
29/04/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040169
บาท

29/04/2021 -

-

8191 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040191

29/04/2021 -

-

8192 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040188

29/04/2021 -

-

8193 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040190

29/04/2021 -

-

8194 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040195
บาท

29/04/2021 -

-

8195 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040197
บาท

29/04/2021 -

-

หน ้า 764

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8196 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040193
29/04/2021 บาท

8197 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040192

29/04/2021 -

-

8198 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040189
บาท

29/04/2021 -

-

8199 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040194

29/04/2021 -

-

8200 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040212

29/04/2021 -

-

8201 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040203

29/04/2021 -

-

8202 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี สอาดนวม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040204

29/04/2021 -

-

หน ้า 765

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8203 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040209
29/04/2021 -

8204 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040205
บาท

29/04/2021 -

-

8205 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040210
บาท

29/04/2021 -

-

8206 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040206
บาท

29/04/2021 -

-

8207 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040208

29/04/2021 -

-

8208 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040207

29/04/2021 -

-

8209 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040211
บาท

29/04/2021 -

-

หน ้า 766

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8210 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040180
29/04/2021 -

8211 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040173

29/04/2021 -

-

8212 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040174

29/04/2021 -

-

8213 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040181

29/04/2021 -

-

8214 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040175

29/04/2021 -

-

8215 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040176

29/04/2021 -

-

8216 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

29/04/2021 -

-

หน ้า 767

PR7000064040177

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8217 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564
8218 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040178
29/04/2021 -

PR7000064040179

29/04/2021 -

-

8219 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040187
บาท

29/04/2021 -

-

8220 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040182
บาท

29/04/2021 -

-

8221 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040184

29/04/2021 -

-

8222 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล /ราคาที่เสนอ PR7000064040185
9,000.00 บาท

29/04/2021 -

-

8223 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

29/04/2021 -

-

หน ้า 768

PR7000064040186

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8224 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040202
29/04/2021 -

8225 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040201

29/04/2021 -

-

8226 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040199

29/04/2021 -

-

8227 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040200

29/04/2021 -

-

8228 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040198

29/04/2021 -

-

8229 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040168

29/04/2021 -

-

8230 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040171

29/04/2021 -

-

หน ้า 769

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8231 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564
8232 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564
8233 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ธรรมแสง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040170
29/04/2021 -

PR7000064040172

29/04/2021 -

-

15000 เฉพาะเจาะจง น.ส. น้ําฝน จันทรควง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040196
บาท

29/04/2021 -

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040018

01/04/2564 -

-

8235 ซื้อยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จํานวน 50 กลอง

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064040015

01/04/2564 -

-

8236 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040021

01/04/2564 -

-

8237 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

50,076.00

50,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040022

01/04/2564 -

-

8238 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

95,444.00

95,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040024

01/04/2564 -

-

8239 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,728.00

96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040023

01/04/2564 -

-

8234 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

หน ้า 770

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8240 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064040003
01/04/2564 -

8241 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2564

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064040001

01/04/2564 -

-

8242 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PO8000064040002

01/04/2564 -

-

8243 จางซอมเครื่องตรวจติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด

PR8000064030216

01/04/2564 -

-

8244 จางซอมเครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก

21,186.00

21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกตซ เฮลทแคร (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064020167

01/04/2564 -

-

PR8000064040028

01/04/2564 -

-

8245 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg (Polytanol 10) จํานวน 50 กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

8246 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 mL injection (0.2 mL/prefilled
syr) (Hibor 3500) จํานวน 50 กลอง

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040025

01/04/2564 -

-

8247 ซื้อยา Calcipotriol+Bet.dipro 15 gm (Daivobet) จํานวน 30 หลอด

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040027

01/04/2564 -

-

8248 ซื้อยา Entacapone 200 mg tab (Comtan) จํานวน 10 กลอง

32,849.00

32,849.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

PR8000064040020

01/04/2564 -

-

8249 ซื้อยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จํานวน 50 กลอง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064040017

01/04/2564 -

-

หน ้า 771

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8250 ซื้อยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virgon) จํานวน 10 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,003.20

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,003.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040026
01/04/2564 -

8251 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,080.00

11,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064040016

01/04/2564 -

-

8252 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040034

02/04/2564 -

-

8253 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064040041

02/04/2564 -

-

8254 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040040

02/04/2564 -

-

8255 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

7,875.00

7,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064040035

02/04/2564 -

-

8256 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040032

02/04/2564 -

-

8257 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040033

02/04/2564 -

-

8258 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064040037

02/04/2564 -

-

8259 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064040039

02/04/2564 -

-

หน ้า 772

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8260 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
93,200.00

8261 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040038
02/04/2564 -

94,900.00

94,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064040036

02/04/2564 -

-

8262 ซื้อน้ําดื่ม ขนาด 600 ซี.ซี.

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด

PR8000064040042

02/04/2564 -

-

8263 ซื้อยา Tiotropium bromide handi 18 mcg แผง (Spiriva Combo)
จํานวน 100 กลอง

49,969.00

49,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040045

02/04/2564 -

-

8264 ซื้อแถบตรวจน้ําตาลในเลือด

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040044

02/04/2564 -

-

7,634.45

7,634.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR8000064040049

02/04/2564 -

-

8265 ซอมรถทะเบียน งข 6111 ชลบุรี

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8266 ซื้อ 15.5 FR x 28 CM (11'') Titan HD Catheter Set จํานวน 5 Set

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000064030331

05/04/2564 -

-

8267 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064030373

05/04/2564 -

-

8268 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 2 ชุด

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064030436

05/04/2564 -

-

PR8000064040056

05/04/2564 -

-

8269 ซื้อลูกประคบสมุนไพร

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

หน ้า 773

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8270 ซื้อยา Alteplase (rt-PA) 50 mg (Actilyse) จํานวน 4 vial

8271 ซื้อยา Augmentin *1.2 gm-l(amox/clav=1/0.2)(Cavumox)
จํานวน 300 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
83,460.00

16,692.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040061
07/04/2564 -

16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064040077

07/04/2564 -

-

8272 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg (PreNArpil) จํานวน 30 กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

PR8000064040065

07/04/2564 -

-

8273 ซื้อยา Co beneldopa 200+50 (VOPaR 250) จํานวน 100 กลอง

82,900.00

82,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000064040075

07/04/2564 -

-

8274 ซื้อยา Dextrose anhydrous 5 kg (Glucose powder) จํานวน 6 ขวด

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000064040068

07/04/2564 -

-

8275 ซื้อยา จํานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ

6,527.00

6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000064040069

07/04/2564 -

-

8276 ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg inj (HYDROCORTISON) จํานวน 20
กลอง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000064040079

07/04/2564 -

-

8277 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg tabley (Mycokem) ฉร
จํานวน 200 BOX

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064040067

07/04/2564 -

-

8278 ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 1
กลอง , Pituximab 500 mg/50 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 2
vial

60,868.02

60,868.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040081

07/04/2564 -

-

8279 ซื้อยา Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน 300 กลอง

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064040074

07/04/2564 -

-

หน ้า 774

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8280 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) จํานวน 100 กลอง

8281 ซื้อยา Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) จํานวน 100 กลอง

8282 ซื้อยา MMR vac รพ. (Masu) จํานวน 50 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
43,228.00

29,318.00

8,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

43,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040076
07/04/2564 -

29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064040078

07/04/2564 -

-

PR8000064040096

08/04/2564 -

-

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

8283 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release capsule
(Vastarel OD) จํานวน 50 กลอง

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040097

08/04/2564 -

-

8284 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab (Samsca) ฉร. จํานวน 5 กลอง

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040098

08/04/2564 -

-

8285 ซื้อยา Potassium Cl 20 mEq 10 ml (KCl) จํานวน 30 กลอง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000064040100

08/04/2564 -

-

8286 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

83,781.00

83,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040114

09/04/2564 -

-

8287 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040111

09/04/2564 -

-

8288 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

95,230.00

95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040113

09/04/2564 -

-

8289 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix 30 PF)
จํานวน 50 กลอง

44,137.50

44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040119

09/04/2564 -

-

หน ้า 775

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8290 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 4 PC

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040115
09/04/2564 -

8291 ซื้อยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จํานวน 20 กลอง

46,266.80

46,266.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040118

09/04/2564 -

-

8292 ซื้อครุภัณฑ 1 รายการ

81,855.00

81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มารชคูล อินดัสทรี จํากัด

PO8000064040014

19/04/2564 -

-

8293 ซอมปมน้ําประปา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064040129

16/04/2564 -

-

8294 ซอมทอน้ําประปา

3,740.00

3,740.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064040131

16/04/2564 -

-

8295 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

10,600.00

10,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040139

19/04/2564 -

-

8296 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

48,792.00

48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด

PR8000064040147

19/04/2564 -

-

8297 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040148

19/04/2564 -

-

8298 ซื้อยา Soluvit N 10 ml จํานวน 3 กลอง , SMOFlipid 20% fat
emulsion 100 ml จํานวน 30 ขวด

13,347.18

13,347.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040143

19/04/2564 -

-

PR8000064040155

19/04/2564 -

-

8299 ซื้อ ขวดสบู/ แชมพู 200 ซีซี ตัวขาวทึบ จํานวน 500 ใบ

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด

หน ้า 776

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8300 จัดซื้อ FINGERTIP PULSE OXIMETER จํานวน 2 เครื่อง

8301 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 8 PC

8302 คาเชารถ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,400.00

42,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040184
21/04/2564 -

PR8000064040206

26/04/2564 -

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064040204

26/04/2564 -

-

8303 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% lotion 60 ml (Tri-am Gpo) จํานวน
50 ขวด . M.Tussis (Brown mixt.) 180 ml จํานวน 1000 ขวด ,
Sildenafil 50 mg tab (Sidegra 50) จํานวน 200 กลอง

32,198.00

32,198.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064040210

27/04/2564 -

-

8304 บริการเครื่องเลเซอร สลายนิ่วระบบปสสาวะ

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จํากัด

PO8000064040049

29/04/2564 -

-

8305 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064040034

28/04/2564 -

-

8306 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000064040017

28/04/2564 -

-

8307 คาบริการสลายนิ่ว

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

PO8000064040050

29/04/2564 -

-

8308 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PO8000064040018

28/04/2564 -

-

8309 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064040019

28/04/2564 -

-

หน ้า 777

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8310 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
99,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064040020
28/04/2564 -

8311 จางซอมลิฟทโดยสาร

98,905.00

98,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด

PO8000064040016

28/04/2564 -

-

8312 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 500 vial

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064040176

28/04/2564 -

-

8313 ซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 mL (0.5 mL/prefilled syr)
(Binocrt 5000) จํานวน 5 กลอง

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ ลีดเดอร จํากัด

PR8000064040188

28/04/2564 -

-

8314 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารซีเอ แอร เอ็กซเพรส จํากัด

PR9000064040067

19/04/2564 -

-

8315 ขออนุมัติจัดซื้อวัดสุสํานักงาน ฝายวิชาการ

5,940.00

5,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064040123

26/04/2564 -

-

PR9000064040021

01/04/2564 -

-

8316 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

8317 ขออนุมัติลางและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 รายการ

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารซีเอ แอร เอ็กซเพรส จํากัด

PR9000064040020

08/04/2564 -

-

8318 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง จํานวน 13 รายการ

5,060.00

5,060.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064040033

09/04/2564 -

-

8319 ขออนุมัติคาวัสไฟฟา จํานวน 7 รายการ

6,896.15

6,896.15 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000064040032

09/04/2564 -

-

หน ้า 778

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8320 ขออนุมัติคาซอมแซมเครืองคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง

8321 ขออนุมัติคาถายเอกสารพรอมเขาเลม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,350.00

1,677.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064040028
09/04/2564 -

1,677.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา

PR9000064040035

09/04/2564 -

-

8322 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ

59,750.00

59,750.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา

PR9000064040031

09/04/2564 -

-

8323 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10 รายการ

20,700.00

20,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064040027

09/04/2564 -

-

8324 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ

13,020.00

13,020.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว

PR9000064040030

09/04/2564 -

-

8325 ขออนุมัติคาปาย 2 รายการ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง เอส.เอ็ม. โฆษณา

PR9000064040034

09/04/2564 -

-

8326 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลรถตูพรอมคาแรง (นค-6865)

2,480.00

2,480.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร

PR9000064040066

19/04/2564 -

-

PR9000064040062

19/04/2564 -

-

8327 ขออนุมัติเปลี่ยนยางใน รถจักรยานยนต 3กฉ-5088

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง รานแกละ หาดบางแสน

8328 ขออนุมัติซอมแซมรถตัดหญาแบบนั่งขับ

4,410.00

4,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด

PR9000064040064

19/04/2564 -

-

8329 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

1,160.95

1,160.95 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064040057

19/04/2564 -

-

หน ้า 779

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8330 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
390.00

8331 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 5 รายการ

930.90

8332 ขออนุมัติซื้ออุปกรณและยางชะลอความเร็ว จํานวน 6 รายการ

43,320.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

390.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064040060
19/04/2564 -

930.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064040059

19/04/2564 -

-

PR9000064040061

19/04/2564 -

-

43,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

8333 ขออนุมัติซอมปมน้ําพรอมคาแรง จํานวน 7 รายการ (อาคารพิบูล
บําเพ็ญ4)

5,615.00

5,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด

PR9000064040063

19/04/2564 -

-

8334 ขออนุมัติซอมแซมปมน้ําพรอมคาแรง จํานวน 5 รายการ (อาคารพิบูล
พัฒนา2)

2,465.00

2,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด

PR9000064040065

19/04/2564 -

-

8335 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับรับรายงานตัวนักเรียนใหม รอบที่ 2
วันที่ 9 เม.ย. 2564

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท
รานลิตเติ้ลช

PR9000064040022

08/04/2564 -

-

8336 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางประชุมคณะกรรมการวิเคราะห
ภาระงานฯ วันที่ 23 เม.ย. 2564

600.00

PR9000064040097

22/04/2564 -

-

600.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋หนาแดง
PIE เติมสุข
นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม

8337 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

2,450.00

2,450.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ เมืองนก

PR0206064040048

07/04/2021 -

-

8338 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ไสกรองคารบอน
ฯ)

4,840.00

4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206064040051

07/04/2021 -

-

หน ้า 780

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8339 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

8340 ขออนุมัติเบิกคาทําปาย เพื่อใชสําหรับติดสื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ของกองกิจการนิสิต
8341 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุ ใชสําหรับกิจกรรมตางๆ ของกองกิจการนิสิต
8342 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับใชในโครงการพัฒนานิสิตเพื่อยูรวม
ในสังคมยุคใหมบนพื้นฐานความเปนไทย เดือน พ.ค. - มิ.ย. 64
8343 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี
8344 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดเข็มขัดเซฟตี้ แบบคาดเอว จํานวน 8 ที่นั่ง
8345 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมหอง จํานวน 3 หอง
8346 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถบัสปรับอากาศ จํานวน 40 ที่นั่ง ทะเบียน
40-0698 ชลบุรี
8347 ขออนุมัติเบิกเงินคาไสปากกา
8348 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาสจํานวน 40 ที่นั่ง
8349 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมกระแสไฟฟาแรงสูงขัดของ
8350 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอน้ําทิ้ง จํานวน 1 งาน
8351 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค จํานวน 7 ที่นั่ง ทะเบียน กร6153 ชลบุรี
8352 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 16 รายการ
8353 ขออนุมัติเบิกเงินคาหนากากอนามัย และน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ
8354 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟนีออนพรอมขาติเตั้ง จํานวน 5 ชุด
8355 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางในขอบ 16 จุบสั้น deestone จํานวน 1
เสน
8356 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี
8357 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลมจัดทํารายงานผลโครงการ
โครงการประเมินผลกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,159.68

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,159.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064040052
07/04/2021 -

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064040157

22/04/2021 -

-

2,210.00

2,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206064040161

22/04/2021 -

-

4,590.00

4,590.00 เฉพาะเจาะจง everbright shop

PR0206064040196

26/04/2021 -

-

2,033.00
3,600.00
8,913.10
3,745.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง
3,600.00 เฉพาะเจาะจง
8,913.10 เฉพาะเจาะจง
3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
นายวีระพงษ อุดเครือ
หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

PR0206064040027
PR0206064040045
PR0206064040042
PR0206064040043

02/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 -

-

1,320.00
67,326.00
271.89
3,210.00
5,745.90

1,320.00 เฉพาะเจาะจง
67,326.00 เฉพาะเจาะจง
271.89 เฉพาะเจาะจง
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
5,745.90 เฉพาะเจาะจง

ใบสําคัญคางจาย
หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ปยะกิจ
การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน
หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008
บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด

PR0206064040044
PR0206064040153
PR0206064040170
PR0206064040187
PR0206064040183

06/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 25/04/2021 25/04/2021 -

-

3,108.35
5,520.00
2,250.00
642.00

3,108.35 เฉพาะเจาะจง
5,520.00 เฉพาะเจาะจง
2,250.00 เฉพาะเจาะจง
642.00 เฉพาะเจาะจง

รานไถเส็ง
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
สมคิดแอร
ส.อารยยางยนต

PR0206064040188
PR0206064040186
PR0206064040182
PR0206064040211

25/04/2021 25/04/2021 25/04/2021 27/04/2021 -

-

749.00
1,140.00

749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
1,140.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ํา เซอรวิส

PR0206064040212
PR2400064040011

27/04/2021 07/04/2564 -

-

หน ้า 781

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040010
07/04/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันตพงษ ปตตา

PR2400064040058

26/04/2564 -

-

8360 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8361 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400064040024

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400064040062

26/04/2564 -

-

8362 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400064040059

26/04/2564 -

-

8363 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400064040061

26/04/2564 -

-

8364 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400064040048

26/04/2564 -

-

8365 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400064040049

26/04/2564 -

-

8366 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400064040050

26/04/2564 -

-

8367 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400064040051

26/04/2564 -

-

8358 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ 3 กลอง Samsung 203D สําหรับใชพิมพ
เอกสารราชการ สํานักงาน คณะ
8359 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 782

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8368 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040052
26/04/2564 -

8369 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
8370 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400064040053

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400064040054

26/04/2564 -

-

8371 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400064040055

26/04/2564 -

-

8372 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400064040057

26/04/2564 -

-

8373 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400064040056

26/04/2564 -

-

8374 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400064040043

26/04/2564 -

-

8375 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400064040046

26/04/2564 -

-

8376 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400064040045

26/04/2564 -

-

8377 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

PR2400064040044

26/04/2564 -

-

หน ้า 783

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8378 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

8379 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8380 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8381 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8382 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8383 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8384 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8385 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8386 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8387 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8388 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8389 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8390 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8391 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040047
26/04/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400064040038

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400064040040

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400064040041

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400064040039

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400064040042

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เสนาพันธ

PR2400064040028

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400064040029

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400064040030

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400064040031

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธชาติ อรรถแสงศรี

PR2400064040032

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400064040034

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400064040036

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400064040037

26/04/2564 -

-

หน ้า 784

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

8399 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)
8400 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8401 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040033
26/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400064040035

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400064040023

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400064040026

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400064040027

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400064040025

26/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400064040060

26/04/2564 -

-

PR2400064040070

27/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400064040083

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400064040072

27/04/2564 -

-

8402 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400064040073

27/04/2564 -

-

8403 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400064040074

27/04/2564 -

-

หน ้า 785

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8404 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน คงถาวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040069
27/04/2564 -

8405 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400064040076

27/04/2564 -

-

8406 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400064040077

27/04/2564 -

-

8407 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400064040075

27/04/2564 -

-

8408 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400064040068

27/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400064040065

27/04/2564 -

-

8409 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

8410 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400064040066

27/04/2564 -

-

8411 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400064040063

27/04/2564 -

-

8412 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400064040067

27/04/2564 -

-

8413 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400064040064

27/04/2564 -

-

หน ้า 786

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8414 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040080
27/04/2564 -

8415 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400064040081

27/04/2564 -

-

8416 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400064040078

27/04/2564 -

-

8417 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400064040079

27/04/2564 -

-

8418 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400064040082

27/04/2564 -

-

8419 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8420 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8421 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8422 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8423 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8424 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400064040121

27/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400064040120

27/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400064040119

27/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400064040122

27/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400064040118

27/04/2564 -

-

PR2400064040114

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

หน ้า 787

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8425 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040116
27/04/2564 -

8426 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400064040117

27/04/2564 -

-

8427 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400064040108

27/04/2564 -

-

8428 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400064040109

27/04/2564 -

-

8429 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400064040110

27/04/2564 -

-

8430 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สุวรรณคุณ

PR2400064040111

27/04/2564 -

-

8431 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400064040113

27/04/2564 -

-

8432 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

PR2400064040115

27/04/2564 -

-

8433 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400064040112

27/04/2564 -

-

PR2400064040105

27/04/2564 -

-

8434 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

หน ้า 788

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8435 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8436 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8437 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8438 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8439 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8440 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8441 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8442 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8443 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8444 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8445 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8446 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8447 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8448 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8449 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040107
27/04/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400064040106

27/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400064040104

27/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400064040103

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400064040088

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400064040089

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400064040095

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400064040097

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

PR2400064040091

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400064040090

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลมาศ เอี่ยมรัตน

PR2400064040096

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400064040094

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตชน อินทรยานยาว

PR2400064040092

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400064040093

27/04/2564 -

-

PR2400064040084

27/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง
หน ้า 789

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
15,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

8459 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8460 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8461 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8462 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
8463 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040085
27/04/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400064040087

27/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400064040086

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา ไตรรัตนศิลป

PR2400064040099

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400064040101

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400064040100

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400064040102

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400064040098

27/04/2564 -

-

PR2400064040071

27/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400064040140

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400064040124

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400064040138

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400064040142

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400064040141

28/04/2564 -

-

หน ้า 790

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8464 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8465 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8466 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8467 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8468 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8469 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8470 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8471 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8472 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8473 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
8474 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8475 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8476 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8477 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
8478 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040128
28/04/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400064040129

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400064040132

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400064040131

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร แกวชนะ

PR2400064040136

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400064040133

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400064040134

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400064040135

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400064040137

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400064040130

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏกานต แสงพิทักษ

PR2400064040125

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก ทวีมูล

PR2400064040126

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400064040127

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกองเกียรติ บุญยไทย

PR2400064040123

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400064040139

28/04/2564 -

-

หน ้า 791

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8479 ขออนุมัติจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
8480 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
500.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040013
01/04/2021 PR0600064040015

01/04/2021 -

-

8481 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 8 รายการ

10,234.55

10,234.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064040063

01/04/2021 -

-

8482 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี จํานวน 11 รายการ

20,137.40

20,137.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064040061

01/04/2021 -

-

8483 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600064040012

01/04/2021 -

-

8484 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

PR0600064040004

01/04/2021 -

-

8485 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064040056

01/04/2021 -

-

8486 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064040008

01/04/2021 -

-

8487 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064040001

01/04/2021 -

-

หน ้า 792

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8488 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040041
01/04/2021 -

8489 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064040050

01/04/2021 -

-

8490 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040026

01/04/2021 -

-

8491 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรดา สมุทรัตน

PR0600064040046

01/04/2021 -

-

8492 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064040036

01/04/2021 -

-

8493 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064040060

01/04/2021 -

-

8494 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600064040031

01/04/2021 -

-

หน ้า 793

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8495 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040027
01/04/2021 -

8496 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064040057

01/04/2021 -

-

8497 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064040055

01/04/2021 -

-

8498 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064040009

01/04/2021 -

-

8499 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064040058

01/04/2021 -

-

8500 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

PR0600064040052

01/04/2021 -

-

8501 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064040003

01/04/2021 -

-

หน ้า 794

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8502 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040059
01/04/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064040014

01/04/2021 -

-

PR0600064040005

01/04/2021 -

-

8503 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

8504 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

8505 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600064040024

01/04/2021 -

-

8506 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064040047

01/04/2021 -

-

8507 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

PR0600064040019

01/04/2021 -

-

8508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064040010

01/04/2021 -

-

หน ้า 795

นางสาวนันทิยา สุดสงวน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040051
01/04/2021 -

8510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064040006

01/04/2021 -

-

8511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064040048

01/04/2021 -

-

8512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600064040053

01/04/2021 -

-

8513 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600064040039

01/04/2021 -

-

8514 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064040017

01/04/2021 -

-

8515 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064040007

01/04/2021 -

-

หน ้า 796

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8516 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040045
01/04/2021 -

8517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040025

01/04/2021 -

-

8518 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064040054

01/04/2021 -

-

8519 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600064040002

01/04/2021 -

-

8520 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064040021

01/04/2021 -

-

8521 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064040049

01/04/2021 -

-

01/04/2021 -

-

02/04/2021 -

-

02/04/2021 -

-

8522 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ

490.00

8523 คาซอมแอร

4,280.00

490.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง, บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600064040016
จํากัด
4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
PR0600064040069

8524 คาปายโครงการ

2,160.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา
หน ้า 797

PR0600064040078

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8525 วัสดุ
8526 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิน พงศโสภิตานันท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040076
02/04/2021 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ ไตรรัตนกสิกุล

PR0600064040072

02/04/2021 -

-

8527 วัสดุ

1,125.00

1,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0600064040067

02/04/2021 -

-

8528 จางซอม Tablet Surface Pro4 จํานวน 2 งาน

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064040079

02/04/2021 -

-

8529 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

4,825.70

4,825.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด

PR0600064040086

05/04/2021 -

-

8530 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

6,687.50

6,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064040087

05/04/2021 -

-

8531 วัสดุอื่นๆ สําหรับหองปฏิบัติการ วมว.

3,150.00

3,150.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064040081

05/04/2021 -

-

8532 วัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

7,393.70

7,393.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR0600064040084

05/04/2021 -

-

8533 วัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

3,678.02

3,678.02 เฉพาะเจาะจง วิมลวัสดุภัณฑ,กมล การกุญแจ,บริษัท บัณฑิตส PR0600064040085
เตชั่นเนอรี่ จํากัด,นางสุกัญญา จีนเมือง.คุณรัตนา
อําไพสุทธิ์พงษ

05/04/2021 -

-

8534 ยาสามัญประจําบาน จํานวน 23 รายการ

6,897.22

6,897.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด

PR0600064040098

07/04/2021 -

-

8535 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ

3,573.80

3,573.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064040108

08/04/2021 -

-

PO0600064040004

08/04/2021 -

-

PR0600064040110

08/04/2021 -

-

8536 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ
8537 หมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet CE278A

36,448.00
1,500.00

36,448.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 798

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8539 ซอมเครื่องไมโครเพลสรีดเดอร ครุภัณฑเลขที่ 5408063010006

5,671.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
2,818.50 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ, รานกฤษณ อิเลคทริค และน้ํา PR0600064040107
08/04/2021 ดื่มบานและสวน
5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด
PR0600064040111
08/04/2021 -

8540 ซอมแซมครุภัณฑ 2 งาน

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PR0600064040112

08/04/2021 -

-

23,400.00

23,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0600064040006

09/04/2021 -

-

PR0600064040118

09/04/2021 -

-

PR0600064040119

09/04/2021 -

-

PR0600064040116

09/04/2021 -

-

PR0600064040122

16/04/2021 -

-

PR0600064040123

16/04/2021 -

-

PR0600064040149

26/04/2021 -

-

8538 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4รายการ

8541 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,818.50

8542 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 9 รายการ

3,524.50

8543 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 14 รายการ

2,755.00

8544 ขออนุมัติซื้อ

1,106.00

8545 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 8 รายการ

4,981.76

8546 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 27 รายการ

4,510.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,524.50 เฉพาะเจาะจง รานเบสทซีร็อก,รานบางแสนการพิมพ ,บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
2,755.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป และรานบางแสนการพิมพ

8547 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

1,106.00 เฉพาะเจาะจง รานเอสเอส เซอรวิสแอนดซัพพลาย และ
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอรี่ จํากัด
4,981.76 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนการพิมพ,รานถายคลอง และบริษัท
ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด
4,510.00 เฉพาะเจาะจง รานคุณประนอม สุขศรี,รานเจียบฮวด และราน
สยามการเกษตร
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

8548 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064040153

26/04/2021 -

-

8549 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวิมล มาโค

PR0600064040141

26/04/2021 -

-

หน ้า 799

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8550 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ แกวปาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040147
26/04/2021 -

8551 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064040150

26/04/2021 -

-

8552 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600064040151

26/04/2021 -

-

8553 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600064040137

26/04/2021 -

-

8554 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600064040138

26/04/2021 -

-

8555 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064040145

26/04/2021 -

-

8556 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ วรานุเศรษฐ

PR0600064040136

26/04/2021 -

-

หน ้า 800

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8557 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040142
26/04/2021 -

8558 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600064040146

26/04/2021 -

-

8559 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600064040148

26/04/2021 -

-

8560 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600064040144

26/04/2021 -

-

8561 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600064040140

26/04/2021 -

-

8562 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

PR0600064040139

26/04/2021 -

-

8563 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600064040135

26/04/2021 -

-

PR0600064040132

26/04/2021 -

-

8564 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
หน ้า 801

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8565 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชา ค้ําชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040164
26/04/2021 -

8566 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

PR0600064040170

26/04/2021 -

-

8567 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600064040176

26/04/2021 -

-

8568 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600064040162

26/04/2021 -

-

8569 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีบัวบาน

PR0600064040152

26/04/2021 -

-

8570 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร สุนทร

PR0600064040155

26/04/2021 -

-

8571 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600064040167

26/04/2021 -

-

หน ้า 802

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040159
26/04/2021 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร รัตนะมงคลกุล

PR0600064040157

26/04/2021 -

-

8574 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064040178

26/04/2021 -

-

8575 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

PR0600064040166

26/04/2021 -

-

8576 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา บุญเฟรือง

PR0600064040165

26/04/2021 -

-

8577 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600064040160

26/04/2021 -

-

8578 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064040168

26/04/2021 -

-

8572 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
8573 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 803

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8579 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040174
26/04/2021 -

8580 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600064040154

26/04/2021 -

-

8581 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600064040156

26/04/2021 -

-

8582 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600064040169

26/04/2021 -

-

8583 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600064040171

26/04/2021 -

-

8584 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600064040158

26/04/2021 -

-

8585 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600064040177

26/04/2021 -

-

หน ้า 804

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8586 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040161
26/04/2021 -

8587 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600064040172

26/04/2021 -

-

8588 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ไชยสิทธิ์

PR0600064040163

26/04/2021 -

-

8589 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

PR0600064040175

26/04/2021 -

-

8590 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600064040143

26/04/2021 -

-

8591 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064040188

27/04/2021 -

-

8592 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064040196

27/04/2021 -

-

หน ้า 805

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8593 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040260
27/04/2021 -

8594 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600064040194

27/04/2021 -

-

8595 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600064040261

27/04/2021 -

-

8596 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุจิตรา มานูเจริญ

PR0600064040226

27/04/2021 -

-

8597 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064040245

27/04/2021 -

-

8598 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

PR0600064040216

27/04/2021 -

-

8599 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600064040236

27/04/2021 -

-

หน ้า 806

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8600 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040191
27/04/2021 -

8601 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ คุณรักษ

PR0600064040180

27/04/2021 -

-

8602 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064040233

27/04/2021 -

-

8603 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600064040256

27/04/2021 -

-

8604 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064040203

27/04/2021 -

-

8605 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌัชลียา มีมะโน

PR0600064040181

27/04/2021 -

-

8606 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

PR0600064040213

27/04/2021 -

-

หน ้า 807

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8607 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040237
27/04/2021 -

8608 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวี เที่ยงดี

PR0600064040254

27/04/2021 -

-

8609 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา บุญแลบ

PR0600064040220

27/04/2021 -

-

8610 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

PR0600064040239

27/04/2021 -

-

8611 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600064040258

27/04/2021 -

-

8612 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064040230

27/04/2021 -

-

8613 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064040240

27/04/2021 -

-

หน ้า 808

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8614 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040228
27/04/2021 -

8615 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา แซเตียว

PR0600064040238

27/04/2021 -

-

8616 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600064040218

27/04/2021 -

-

8617 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา จันทรชา

PR0600064040179

27/04/2021 -

-

8618 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชารัตน เข็มมาลัย

PR0600064040259

27/04/2021 -

-

8619 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ศรีสุข

PR0600064040214

27/04/2021 -

-

8620 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600064040252

27/04/2021 -

-

หน ้า 809

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8621 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040247
27/04/2021 -

8622 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรายุทธ เผือกสุก

PR0600064040183

27/04/2021 -

-

8623 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064040182

27/04/2021 -

-

8624 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600064040205

27/04/2021 -

-

8625 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร เลาอรุณ

PR0600064040198

27/04/2021 -

-

8626 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064040221

27/04/2021 -

-

8627 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล พุมสกุล

PR0600064040209

27/04/2021 -

-

หน ้า 810

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8628 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
8629 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040186
27/04/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต จันทรง

PR0600064040243

27/04/2021 -

-

8630 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

PR0600064040231

27/04/2021 -

-

8631 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จามรี เข็มแจม

PR0600064040227

27/04/2021 -

-

8632 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600064040225

27/04/2021 -

-

8633 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064040222

27/04/2021 -

-

8634 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชติภัคร สาสุนทรา

PR0600064040211

27/04/2021 -

-

หน ้า 811

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8635 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040249
27/04/2021 -

8636 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600064040234

27/04/2021 -

-

8637 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064040204

27/04/2021 -

-

8638 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติมา กระดาษทอง

PR0600064040215

27/04/2021 -

-

8639 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064040232

27/04/2021 -

-

8640 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064040224

27/04/2021 -

-

8641 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600064040193

27/04/2021 -

-

หน ้า 812

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8642 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040210
27/04/2021 -

8643 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600064040199

27/04/2021 -

-

8644 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600064040246

27/04/2021 -

-

8645 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600064040208

27/04/2021 -

-

8646 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600064040250

27/04/2021 -

-

8647 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064040241

27/04/2021 -

-

8648 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพร เชื้อแดง

PR0600064040190

27/04/2021 -

-

หน ้า 813

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8649 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040187
27/04/2021 -

8650 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600064040185

27/04/2021 -

-

8651 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฐภร อินธกรจินดา

PR0600064040195

27/04/2021 -

-

8652 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600064040206

27/04/2021 -

-

8653 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064040244

27/04/2021 -

-

8654 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064040192

27/04/2021 -

-

8655 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600064040255

27/04/2021 -

-

หน ้า 814

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8656 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040197
27/04/2021 -

8657 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064040202

27/04/2021 -

-

8658 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600064040229

27/04/2021 -

-

8659 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวริศร รุงเรือง

PR0600064040235

27/04/2021 -

-

8660 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600064040212

27/04/2021 -

-

8661 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600064040253

27/04/2021 -

-

8662 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600064040219

27/04/2021 -

-

หน ้า 815

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8663 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040189
27/04/2021 -

8664 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064040251

27/04/2021 -

-

8665 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

PR0600064040242

27/04/2021 -

-

8666 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600064040248

27/04/2021 -

-

8667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064040217

27/04/2021 -

-

8668 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600064040201

27/04/2021 -

-

8669 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064040289

28/04/2021 -

-

หน ้า 816

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8670 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ ไตรรัตนกสิกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040279
28/04/2021 -

8671 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

PR0600064040287

28/04/2021 -

-

8672 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600064040302

28/04/2021 -

-

8673 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600064040313

28/04/2021 -

-

8674 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064040315

28/04/2021 -

-

8675 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064040320

28/04/2021 -

-

8676 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064040317

28/04/2021 -

-

หน ้า 817

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8677 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040311
28/04/2021 -

8678 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064040319

28/04/2021 -

-

8679 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064040321

28/04/2021 -

-

8680 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064040322

28/04/2021 -

-

8681 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600064040316

28/04/2021 -

-

8682 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064040314

28/04/2021 -

-

8683 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

PR0600064040310

28/04/2021 -

-

หน ้า 818

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8684 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
8685 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ กุมภาพันธ พ.ศ.2564 31 มกราคม พ.ศ.2565
8686 ขออนุมัติคาซอมแซมประตูหองปฏิบัติการ จํานวน 3 หอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00

48,110.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040318
28/04/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064040308

28/04/2021 -

-

PO0600064040007

28/04/2021 -

-

PR0600064040342

28/04/2021 -

-

48,110.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

8687 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ

7,136.90

7,136.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

8688 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ

17,339.35

17,339.35 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง

PR0600064040343

28/04/2021 -

-

8689 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน5 รายการ

11,053.10

11,053.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064040340

28/04/2021 -

-

28/04/2021 -

-

28/04/2021 -

-

28/04/2021 -

-

28/04/2021 -

-

8690 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 7 รายการ

4,793.00

8691 ขออนุมัติวัสดุอื่นๆ จํานวน 13 รายการ

4,956.00

8692 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

4,793.00 เฉพาะเจาะจง รานคุณศุภชัย หลิมพานิชย,รานสดใส กอบป และ PR0600064040337
รานบางแสนการพิมพ
4,956.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก,รานเบสทซีร็อก และรานน้ําดื่ม PR0600064040338
บานและสวน
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน
PR0600064040331

8693 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

หน ้า 819

PR0600064040291

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8694 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040333
28/04/2021 -

8695 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064040306

28/04/2021 -

-

8696 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064040301

28/04/2021 -

-

8697 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040327

28/04/2021 -

-

8698 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรดา สมุทรัตน

PR0600064040263

28/04/2021 -

-

8699 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064040271

28/04/2021 -

-

8700 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600064040283

28/04/2021 -

-

หน ้า 820

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8701 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040325
28/04/2021 -

8702 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

PR0600064040312

28/04/2021 -

-

8703 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064040334

28/04/2021 -

-

8704 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064040309

28/04/2021 -

-

8705 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

PR0600064040329

28/04/2021 -

-

8706 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064040296

28/04/2021 -

-

8707 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064040274

28/04/2021 -

-

หน ้า 821

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8708 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา สุดสงวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040288
28/04/2021 -

8709 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064040280

28/04/2021 -

-

8710 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600064040326

28/04/2021 -

-

8711 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064040264

28/04/2021 -

-

8712 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

PR0600064040303

28/04/2021 -

-

8713 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064040328

28/04/2021 -

-

8714 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064040307

28/04/2021 -

-

หน ้า 822

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8715 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040276
28/04/2021 -

8716 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064040262

28/04/2021 -

-

8717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600064040278

28/04/2021 -

-

8718 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600064040336

28/04/2021 -

-

8719 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064040332

28/04/2021 -

-

8720 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600064040330

28/04/2021 -

-

8721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064040293

28/04/2021 -

-

หน ้า 823

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040269
28/04/2021 -

8723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040323

28/04/2021 -

-

8724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064040335

28/04/2021 -

-

8725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600064040299

28/04/2021 -

-

8726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064040324

28/04/2021 -

-

8727 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600064040286

28/04/2021 -

-

8728 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064040266

28/04/2021 -

-

หน ้า 824

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8729 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040295
28/04/2021 -

8730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

PR0600064040272

28/04/2021 -

-

8731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064040265

28/04/2021 -

-

8732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600064040304

28/04/2021 -

-

8733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600064040273

28/04/2021 -

-

8734 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อโรชา บรรจงการ

PR0600064040277

28/04/2021 -

-

8735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600064040305

28/04/2021 -

-

หน ้า 825

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8736 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040298
28/04/2021 -

8737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064040285

28/04/2021 -

-

8738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

PR0600064040292

28/04/2021 -

-

8739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064040268

28/04/2021 -

-

8740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

PR0600064040297

28/04/2021 -

-

8741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600064040300

28/04/2021 -

-

8742 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

PR0600064040275

28/04/2021 -

-

หน ้า 826

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8743 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040284
28/04/2021 -

8744 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600064040281

28/04/2021 -

-

8745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600064040270

28/04/2021 -

-

8746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600064040294

28/04/2021 -

-

8747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600064040282

28/04/2021 -

-

8748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064040290

28/04/2021 -

-

8749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ขุนเที่ยง

PR0600064040267

28/04/2021 -

-

หน ้า 827

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040349
30/04/2021 -

8751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600064040344

30/04/2021 -

-

8752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน

PR0600064040345

30/04/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600064040348

30/04/2021 -

-

PR1800064040006

01/04/2021 -

-

8753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8754 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 4/2564

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

8755 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040001

01/04/2021 -

-

8756 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมหลักสูตร แบบรายงาน และแบบตรวจสอบ

9,752.00

9,752.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 9,752 บาท

PR1800064040007

01/04/2021 -

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ/เสนอราคา 720 บาท

PR1800064040015

09/04/2021 -

-

8757 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ

หน ้า 828

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8758 ขออนุมัติซอมแซมจักรยานทดสอบสมรรถภาพ แบบแอนแอโรบิค

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,675.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีวัฒนานันท เทรดดิ้ง จํากัด/เสนอราคา
2,675 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040012
09/04/2021 -

8759 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040040

26/04/2021 -

-

8760 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040020

26/04/2021 -

-

8761 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040039

26/04/2021 -

-

8762 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040038

26/04/2021 -

-

8763 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040037

26/04/2021 -

-

8764 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040029

26/04/2021 -

-

8765 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064040031
บาท

26/04/2021 -

-

8766 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040034

26/04/2021 -

-

8767 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040033

26/04/2021 -

-

หน ้า 829

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8768 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040032
26/04/2021 -

8769 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040030

26/04/2021 -

-

8770 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040028

26/04/2021 -

-

8771 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040026

26/04/2021 -

-

8772 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040025

26/04/2021 -

-

8773 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040027

26/04/2021 -

-

8774 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040021

26/04/2021 -

-

8775 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040024

26/04/2021 -

-

8776 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040023

26/04/2021 -

-

8777 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

26/04/2021 -

-

หน ้า 830

PR1800064040022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8778 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกวริน บุญเพิ่มทรัพย/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040035
26/04/2021 -

8779 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040060

27/04/2021 -

-

8780 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040045

27/04/2021 -

-

8781 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040058

27/04/2021 -

-

8782 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040059

27/04/2021 -

-

8783 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040056

27/04/2021 -

-

8784 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม

PR1800064040051

27/04/2021 -

-

8785 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040049

27/04/2021 -

-

8786 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040047

27/04/2021 -

-

8787 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064040050
บาท

27/04/2021 -

-

หน ้า 831

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8788 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064040046
27/04/2021 บาท

8789 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064040052

27/04/2021 -

-

8790 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040053

27/04/2021 -

-

8791 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040055

27/04/2021 -

-

8792 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040048

27/04/2021 -

-

8793 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040054

27/04/2021 -

-

8794 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040041

27/04/2021 -

-

8795 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040043

27/04/2021 -

-

8796 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040042

27/04/2021 -

-

8797 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040044

27/04/2021 -

-

หน ้า 832

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8798 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040057
27/04/2021 -

8799 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040077

28/04/2021 -

-

8800 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040083

28/04/2021 -

-

8801 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800064040079
บาท

28/04/2021 -

-

8802 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040078

28/04/2021 -

-

8803 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040080

28/04/2021 -

-

8804 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

PR1800064040097

28/04/2021 -

-

8805 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064040101
บาท

28/04/2021 -

-

8806 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040100

28/04/2021 -

-

8807 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 833

PR1800064040098

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8808 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040099
28/04/2021 -

8809 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040076

28/04/2021 -

-

8810 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064040075
บาท

28/04/2021 -

-

8811 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040072

28/04/2021 -

-

8812 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064040073
บาท

28/04/2021 -

-

8813 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040074

28/04/2021 -

-

8814 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064040068

28/04/2021 -

-

8815 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064040067
บาท

28/04/2021 -

-

8816 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040069

28/04/2021 -

-

8817 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 834

PR1800064040070

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8818 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040071
28/04/2021 -

8819 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064040087

28/04/2021 -

-

8820 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040093

28/04/2021 -

-

8821 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040092

28/04/2021 -

-

8822 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040091

28/04/2021 -

-

8823 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040094

28/04/2021 -

-

8824 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040095

28/04/2021 -

-

8825 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040090

28/04/2021 -

-

8826 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040089

28/04/2021 -

-

8827 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040088

28/04/2021 -

-

หน ้า 835

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8828 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040096
28/04/2021 -

8829 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040065

28/04/2021 -

-

8830 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040062

28/04/2021 -

-

8831 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040066

28/04/2021 -

-

8832 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040064

28/04/2021 -

-

8833 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040084

28/04/2021 -

-

8834 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040086

28/04/2021 -

-

8835 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040082

28/04/2021 -

-

8836 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040085

28/04/2021 -

-

8837 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040081

28/04/2021 -

-

หน ้า 836

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8838 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040022
01/04/2021 -

8839 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064040023

01/04/2021 -

-

8840 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100064040021

01/04/2021 -

-

8841 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100064040024

01/04/2021 -

-

8842 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100064040025

01/04/2021 -

-

8843 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

PR2100064040012

01/04/2021 -

-

8844 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064040014

01/04/2021 -

-

8845 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064040011

01/04/2021 -

-

หน ้า 837

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8846 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040013
01/04/2021 -

8847 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100064040015

01/04/2021 -

-

8848 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

PR2100064040016

01/04/2021 -

-

8849 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100064040017

01/04/2021 -

-

8850 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100064040018

01/04/2021 -

-

8851 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064040019

01/04/2021 -

-

8852 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100064040020

01/04/2021 -

-

หน ้า 838

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8853 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040037
01/04/2021 -

8854 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100064040031

01/04/2021 -

-

8855 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

PR2100064040032

01/04/2021 -

-

8856 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100064040033

01/04/2021 -

-

8857 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมณฑน พรหมโคตร

PR2100064040034

01/04/2021 -

-

8858 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100064040038

01/04/2021 -

-

8859 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100064040039

01/04/2021 -

-

หน ้า 839

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8860 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040040
01/04/2021 -

8861 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100064040035

01/04/2021 -

-

8862 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100064040036

01/04/2021 -

-

8863 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

PR2100064040055

01/04/2021 -

-

8864 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

PR2100064040057

01/04/2021 -

-

8865 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100064040050

01/04/2021 -

-

8866 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100064040056

01/04/2021 -

-

หน ้า 840

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8867 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040051
01/04/2021 -

8868 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100064040052

01/04/2021 -

-

8869 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100064040053

01/04/2021 -

-

8870 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100064040054

01/04/2021 -

-

8871 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

PR2100064040048

01/04/2021 -

-

8872 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100064040049

01/04/2021 -

-

8873 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100064040066

01/04/2021 -

-

หน ้า 841

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8874 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040067
01/04/2021 -

8875 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100064040064

01/04/2021 -

-

8876 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100064040065

01/04/2021 -

-

8877 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100064040068

01/04/2021 -

-

8878 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

PR2100064040069

01/04/2021 -

-

8879 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100064040071

01/04/2021 -

-

8880 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100064040063

01/04/2021 -

-

หน ้า 842

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8881 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040072
01/04/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100064040070

01/04/2021 -

-

8882 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

8883 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

PR2100064040029

01/04/2021 -

-

8884 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100064040026

01/04/2021 -

-

8885 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100064040027

01/04/2021 -

-

8886 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100064040028

01/04/2021 -

-

8887 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100064040030

01/04/2021 -

-

8888 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100064040045

01/04/2021 -

-

หน ้า 843

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8889 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040044
01/04/2021 -

8890 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100064040046

01/04/2021 -

-

8891 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100064040043

01/04/2021 -

-

8892 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100064040047

01/04/2021 -

-

8893 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100064040059

01/04/2021 -

-

8894 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

PR2100064040060

01/04/2021 -

-

8895 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

PR2100064040061

01/04/2021 -

-

หน ้า 844

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8896 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040062
01/04/2021 -

8897 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

PR2100064040058

01/04/2021 -

-

8898 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 4 รายการ เพื่อใชประกอบการ
ปรับปรุงโครงเหล็กชั้นลอยหองสาหราย อาคารศูนยวิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

1,835.00

1,835.00 เฉพาะเจาะจง ราน จ.เจริญพาณิชย

PR2100064040083

27/04/2021 -

-

8899 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064040098

30/04/2021 -

-

8900 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100064040096

30/04/2021 -

-

8901 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100064040099

30/04/2021 -

-

8902 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100064040100

30/04/2021 -

-

หน ้า 845

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8903 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040087
30/04/2021 -

8904 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064040089

30/04/2021 -

-

8905 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064040086

30/04/2021 -

-

8906 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100064040088

30/04/2021 -

-

8907 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100064040090

30/04/2021 -

-

8908 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

PR2100064040091

30/04/2021 -

-

8909 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100064040092

30/04/2021 -

-

หน ้า 846

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8910 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040093
30/04/2021 -

8911 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064040094

30/04/2021 -

-

8912 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100064040095

30/04/2021 -

-

8913 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

PR2100064040097

30/04/2021 -

-

8914 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064040021

01/04/2021 -

-

8915 ขออนุมัติซื้อเสาคอนกรีต จํานวน 40 ตน เพื่อใชสําหรับเปนเสาใหวนิลา
ยึดเกาะ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคลองขุดวัสดุ

PR2200064040012

01/04/2021 -

-

8916 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064040025

01/04/2021 -

-

หน ้า 847

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8917 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040020
01/04/2021 -

8918 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200064040023

01/04/2021 -

-

8919 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064040026

01/04/2021 -

-

8920 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064040030

01/04/2021 -

-

8921 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064040027

01/04/2021 -

-

8922 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200064040029

01/04/2021 -

-

8923 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064040028

01/04/2021 -

-

หน ้า 848

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8924 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ดอกกุหลาบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040032
01/04/2021 -

8925 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

PR2200064040031

01/04/2021 -

-

8926 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064040033

01/04/2021 -

-

8927 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064040034

01/04/2021 -

-

8928 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064040035

01/04/2021 -

-

8929 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064040018

01/04/2021 -

-

8930 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064040019

01/04/2021 -

-

หน ้า 849

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8931 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040017
01/04/2021 -

8932 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200064040015

01/04/2021 -

-

8933 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064040016

01/04/2021 -

-

8934 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200064040049

01/04/2021 -

-

8935 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064040050

01/04/2021 -

-

8936 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064040043

01/04/2021 -

-

8937 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064040045

01/04/2021 -

-

หน ้า 850

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8938 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040046
01/04/2021 -

8939 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200064040048

01/04/2021 -

-

8940 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

PR2200064040041

01/04/2021 -

-

8941 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064040042

01/04/2021 -

-

8942 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064040044

01/04/2021 -

-

8943 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064040047

01/04/2021 -

-

8944 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064040040

01/04/2021 -

-

หน ้า 851

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8945 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040039
01/04/2021 -

8946 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200064040036

01/04/2021 -

-

8947 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064040037

01/04/2021 -

-

8948 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064040038

01/04/2021 -

-

8949 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการปลูกพืชลงแปลงาธิต
ของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ใชในการเรียนการสอนวิชาปฐพีวิทยา
เบื้องตน และวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอัย-โฮม และรานพรสุดาพันธุไม

PR2200064040013

01/04/2021 -

-

8950 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200064040024

01/04/2021 -

-

8951 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

PR2200064040056

02/04/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติกาญจน สหวัฒนชาติ

หน ้า 852

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8952 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040097
02/04/2021 -

8953 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064040060

02/04/2021 -

-

8954 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200064040061

02/04/2021 -

-

8955 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200064040062

02/04/2021 -

-

8956 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200064040058

02/04/2021 -

-

8957 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064040064

02/04/2021 -

-

8958 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064040065

02/04/2021 -

-

หน ้า 853

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8959 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040057
02/04/2021 -

8960 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ลําน้ํา

PR2200064040063

02/04/2021 -

-

8961 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064040082

02/04/2021 -

-

8962 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064040079

02/04/2021 -

-

8963 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200064040080

02/04/2021 -

-

8964 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200064040081

02/04/2021 -

-

8965 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064040075

02/04/2021 -

-

หน ้า 854

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8966 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040076
02/04/2021 -

8967 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200064040077

02/04/2021 -

-

8968 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064040078

02/04/2021 -

-

8969 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064040083

02/04/2021 -

-

8970 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064040084

02/04/2021 -

-

8971 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064040054

02/04/2021 -

-

8972 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200064040055

02/04/2021 -

-

หน ้า 855

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8973 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040066
02/04/2021 -

8974 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064040053

02/04/2021 -

-

8975 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064040051

02/04/2021 -

-

8976 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200064040072

02/04/2021 -

-

8977 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064040073

02/04/2021 -

-

8978 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

PR2200064040074

02/04/2021 -

-

8979 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064040071

02/04/2021 -

-

หน ้า 856

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8980 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040070
02/04/2021 -

8981 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200064040069

02/04/2021 -

-

8982 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200064040086

02/04/2021 -

-

8983 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064040087

02/04/2021 -

-

8984 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064040088

02/04/2021 -

-

8985 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064040090

02/04/2021 -

-

8986 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200064040091

02/04/2021 -

-

หน ้า 857

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8987 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040092
02/04/2021 -

8988 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064040089

02/04/2021 -

-

8989 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064040085

02/04/2021 -

-

8990 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064040094

02/04/2021 -

-

8991 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064040093

02/04/2021 -

-

8992 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

PR2200064040098

02/04/2021 -

-

8993 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200064040095

02/04/2021 -

-

หน ้า 858

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8994 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040096
02/04/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064040059

02/04/2021 -

-

8995 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

8996 ขออนุมัติจางประกอบโครงเหล็กมุงหลังคาวางลังเพาะเลี้ยงชันโรง
จํานวน 4 โครง เพื่อใชในการวางลังเพาะเลี้ยงชันโรง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064040112

09/04/2021 -

-

8997 ขออนุมัติจางเหมาตัดหญา บริเวณแปลงกลวย แปลงมะปดและแปลงไผ
จํานวน 1 งาน เพื่อปรับพื้นที่สําหรับใชในการเรียนการสอนของสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย

PR2200064040133

26/04/2021 -

-

8998 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200064040139

26/04/2021 -

-

8999 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064040140

26/04/2021 -

-

9000 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล นิยมสุข

PR2200064040141

26/04/2021 -

-

9001 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ สังขวรรณะ

PR2200064040143

26/04/2021 -

-

หน ้า 859

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9002 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040142
26/04/2021 -

9003 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200064040137

26/04/2021 -

-

9004 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

PR2200064040129

26/04/2021 -

-

9005 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064040132

26/04/2021 -

-

9006 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200064040130

26/04/2021 -

-

9007 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200064040134

26/04/2021 -

-

9008 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200064040136

26/04/2021 -

-

หน ้า 860

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9009 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040128
26/04/2021 -

9010 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200064040131

26/04/2021 -

-

9011 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

PR2200064040135

26/04/2021 -

-

9012 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200064040138

26/04/2021 -

-

9013 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200064040124

26/04/2021 -

-

9014 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200064040122

26/04/2021 -

-

9015 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064040126

26/04/2021 -

-

หน ้า 861

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9016 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040119
26/04/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064040118

26/04/2021 -

-

9017 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน๒๕๖๔

9,000.00

9018 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064040151

27/04/2021 -

-

9019 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064040150

27/04/2021 -

-

9020 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064040152

27/04/2021 -

-

9021 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

PR2200064040149

27/04/2021 -

-

9022 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ตเขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

PR2200064040144

27/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

หน ้า 862

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9023 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040147
27/04/2021 -

9024 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064040145

27/04/2021 -

-

9025 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064040146

27/04/2021 -

-

9026 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064040148

27/04/2021 -

-

9027 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064040184

28/04/2021 -

-

9028 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064040168

28/04/2021 -

-

9029 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064040187

28/04/2021 -

-

หน ้า 863

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9030 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040183
28/04/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200064040185

28/04/2021 -

-

9031 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

9032 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติกาญจน สหวัฒนชาติ

PR2200064040173

28/04/2021 -

-

9033 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064040176

28/04/2021 -

-

9034 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064040177

28/04/2021 -

-

9035 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200064040178

28/04/2021 -

-

9036 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200064040179

28/04/2021 -

-

หน ้า 864

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9037 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040175
28/04/2021 -

9038 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064040181

28/04/2021 -

-

9039 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064040182

28/04/2021 -

-

9040 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064040174

28/04/2021 -

-

9041 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064040171

28/04/2021 -

-

9042 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200064040172

28/04/2021 -

-

9043 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064040170

28/04/2021 -

-

หน ้า 865

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9044 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040169
28/04/2021 -

9045 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200064040186

28/04/2021 -

-

9046 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064040207

29/04/2021 -

-

9047 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064040188

29/04/2021 -

-

9048 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064040204

29/04/2021 -

-

9049 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200064040205

29/04/2021 -

-

9050 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064040206

29/04/2021 -

-

หน ้า 866

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9051 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040159
29/04/2021 -

9052 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064040160

29/04/2021 -

-

9053 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200064040161

29/04/2021 -

-

9054 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064040162

29/04/2021 -

-

9055 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064040163

29/04/2021 -

-

9056 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200064040157

29/04/2021 -

-

9057 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064040158

29/04/2021 -

-

หน ้า 867

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9058 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040153
29/04/2021 -

9059 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064040154

29/04/2021 -

-

9060 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200064040156

29/04/2021 -

-

9061 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064040155

29/04/2021 -

-

9062 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064040189

29/04/2021 -

-

9063 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200064040190

29/04/2021 -

-

9064 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064040203

29/04/2021 -

-

หน ้า 868

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9065 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040208
30/04/2021 -

9066 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200064040213

30/04/2021 -

-

9067 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064040210

30/04/2021 -

-

9068 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064040211

30/04/2021 -

-

9069 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064040212

30/04/2021 -

-

9070 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ลําน้ํา

PR2200064040238

30/04/2021 -

-

9071 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064040200

30/04/2021 -

-

หน ้า 869

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9072 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040197
30/04/2021 -

9073 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200064040198

30/04/2021 -

-

9074 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200064040199

30/04/2021 -

-

9075 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064040193

30/04/2021 -

-

9076 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064040194

30/04/2021 -

-

9077 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200064040195

30/04/2021 -

-

9078 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064040196

30/04/2021 -

-

หน ้า 870

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9079 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040201
30/04/2021 -

9080 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064040202

30/04/2021 -

-

9081 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

PR2200064040227

30/04/2021 -

-

9082 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064040223

30/04/2021 -

-

9083 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064040219

30/04/2021 -

-

9084 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200064040220

30/04/2021 -

-

9085 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200064040221

30/04/2021 -

-

หน ้า 871

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9086 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040224
30/04/2021 -

9087 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200064040226

30/04/2021 -

-

9088 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064040222

30/04/2021 -

-

9089 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064040218

30/04/2021 -

-

9090 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064040191

30/04/2021 -

-

9091 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

PR2200064040192

30/04/2021 -

-

9092 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064040214

30/04/2021 -

-

หน ้า 872

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9093 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040215
30/04/2021 -

9094 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064040216

30/04/2021 -

-

9095 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064040217

30/04/2021 -

-

9096 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ดอกกุหลาบ

PR2200064040209

30/04/2021 -

-

9097 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี (ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
จํานวน 27 รายการ (3110)

71,350.00

71,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.ซี.สถาพร กรุป

PR3700064040011

02/04/2564 -

-

9098 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมระบบกลองวงจรปด
ประจําอาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา (620702001000001) (2152)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064040007

02/04/2564 -

-

9099 ขออนุมัติจัดซื้อตนไมสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร (3107)

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานลุง(หรั่ง)

PR3700064040013

05/04/2564 -

-

PO3700064040007

23/04/2564 -

-

9100 โตะอเนกประสงค ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (0012)

90,440.00

90,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร.พี. อินดัสตรี้ จํากัด

หน ้า 873

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9101 ซอมแซมเครื่องฟลูออเรสเซนซ หมายเลขครุภัณฑ
550800424000001 (3106)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
88,879.55

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

88,879.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3700064040013
27/04/2564 -

9102 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (6ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700064040075

26/04/2564 -

-

9103 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (7ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลปรางค มั่งคั่ง

PR3700064040076

26/04/2564 -

-

9104 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (8ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700064040077

26/04/2564 -

-

9105 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (9ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700064040078

26/04/2564 -

-

9106 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (5ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700064040074

26/04/2564 -

-

9107 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (4ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3700064040072

26/04/2564 -

-

9108 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (21บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

PR3700064040094

26/04/2564 -

-

9109 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (20บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700064040093

26/04/2564 -

-

9110 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (19บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700064040092

26/04/2564 -

-

ขันทะกาศ

หน ้า 874

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9111 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (18บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040091
26/04/2564 -

9112 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (17ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700064040090

26/04/2564 -

-

9113 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (16ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700064040089

26/04/2564 -

-

9114 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (15ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700064040088

26/04/2564 -

-

9115 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700064040087

26/04/2564 -

-

9116 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700064040086

26/04/2564 -

-

9117 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700064040085

26/04/2564 -

-

9118 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700064040080

26/04/2564 -

-

9119 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700064040069

26/04/2564 -

-

9120 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700064040079

26/04/2564 -

-

หน ้า 875

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9121 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (28มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040126
27/04/2564 -

9122

จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (40มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700064040138

27/04/2564 -

-

9123

จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (42มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700064040140

27/04/2564 -

-

9124

จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (30มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700064040128

27/04/2564 -

-

9125

จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (36มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700064040134

27/04/2564 -

-

9126

จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 ( 38มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700064040136

27/04/2564 -

-

9127 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (6 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700064040104

27/04/2564 -

-

9128 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (7หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700064040105

27/04/2564 -

-

9129 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (10หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700064040108

27/04/2564 -

-

9130 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (11หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

PR3700064040109

27/04/2564 -

-

หน ้า 876

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9131 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (12หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040110
27/04/2564 -

9132 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (13หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700064040111

27/04/2564 -

-

9133 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (15หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700064040113

27/04/2564 -

-

9134 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (16หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

PR3700064040114

27/04/2564 -

-

9135 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (17หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700064040115

27/04/2564 -

-

9136 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (18หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

PR3700064040116

27/04/2564 -

-

9137 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (19หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700064040117

27/04/2564 -

-

9138 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (20หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700064040118

27/04/2564 -

-

9139 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (21หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700064040119

27/04/2564 -

-

9140 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (23หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700064040121

27/04/2564 -

-

หน ้า 877

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9141 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (24มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040122
27/04/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700064040124

27/04/2564 -

-

9142 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (26มะขามหยง)

9,000.00

9143 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (29มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700064040127

27/04/2564 -

-

9144 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (31มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700064040129

27/04/2564 -

-

9145 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (32มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700064040130

27/04/2564 -

-

9146 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (34มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700064040132

27/04/2564 -

-

9147 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (35มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700064040133

27/04/2564 -

-

9148 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (39มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700064040137

27/04/2564 -

-

9149 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (41มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700064040139

27/04/2564 -

-

9150 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (8หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700064040106

27/04/2564 -

-

หน ้า 878

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9151 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (9หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

9152 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (22 บานบึง)

9,000.00

9153 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (23 บานบึง)

15,000.00

9154 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (24 บานบึง)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040107
27/04/2564 -

PR3700064040141

27/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

PR3700064040142

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700064040143

27/04/2564 -

-

9155 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700064040144

27/04/2564 -

-

9156 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

PR3700064040145

27/04/2564

-

-

9157 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700064040146

27/04/2564

-

-

9158 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700064040147

27/04/2564

-

-

9159 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700064040148

27/04/2564

-

-

9160 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (30 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700064040149

27/04/2564

-

-

หน ้า 879

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9161 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040150
27/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700064040151

27/04/2564

-

-

9162 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

15,000.00

9163 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700064040152

27/04/2564

-

-

9164 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (34 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700064040153

27/04/2564

-

-

9165 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (35 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700064040154

27/04/2564

-

-

9166 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (36 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700064040155

27/04/2564

-

-

9167 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (37 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700064040156

27/04/2564

-

-

9168 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (38 หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700064040157

27/04/2564

-

-

9169 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (39 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

PR3700064040158

27/04/2564

-

-

9170 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (14หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700064040112

27/04/2564

-

-

หน ้า 880

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9171 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (22หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040120
27/04/2564 -

9172 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (25มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700064040123

27/04/2564

-

-

9173 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (27มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700064040125

27/04/2564

-

-

9174 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (33มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

PR3700064040131

27/04/2564

-

-

9175 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัยประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (37มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700064040135

27/04/2564

-

-

9176 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (47หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาณี ธีรปญญาภรณ

PR3700064040095

27/04/2564

-

-

9177 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (1 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700064040099

27/04/2564

-

-

9178 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (5หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700064040103

27/04/2564

-

-

9179 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (4 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700064040102

27/04/2564

-

-

9180 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (3 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700064040101

27/04/2564

-

-

หน ้า 881

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9181 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (49หนองตําลึง )

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040097
27/04/2564 -

9182 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (50หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700064040098

27/04/2564

-

-

9183 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 ( 2 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700064040100

27/04/2564

-

-

9184 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (48หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาดา ธีรปญญาภรณ

PR3700064040096

27/04/2564

-

-

9185 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (42 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700064040161

28/04/2564

-

-

9186 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (45 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

PR3700064040164

28/04/2564

-

-

9187 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (40 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700064040159

28/04/2564

-

-

9188 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (41 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700064040160

28/04/2564

-

-

9189 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (46 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700064040165

28/04/2564

-

-

9190 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (43 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700064040162

28/04/2564

-

-

หน ้า 882

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9191 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (44 หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064040163
28/04/2564 -

9192 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700064040171

30/04/2564

-

-

9193 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700064040170

30/04/2564

-

-

9194 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
9195 ซื้อแบตเตอรี่ Sunny รุน Sn2.9-12 (ขนาด 12V-2.9ah) จํานวน 24
กอน
9196 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
9197 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12200 BTU หอง 205
9198 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP204 จํานวน 4 สี
9199 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9200 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9201 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9202 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9203 จางซอมพื้นกระเบื้องชํารุดภายในหองพักนิสิต W409 หอพักนิสิต
แพทยหญิง
9204 จางซอมเครื่องบันทึกกลองวงจรปด หอพักนิสิตแพทยชาย ชํารุด
จํานวน 1 งาน
9205 จางซอมแซมจอคอมพิวเตอร ยี่หอ Philips รุน 243V5Q
9206 จางซอมแซมพื้นกระเบื้อง หอง 403 คณะแพทยศาสตร

5,000.00
10,785.60

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร วองวัจนะ
10,785.60 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR2500064040004
PR2500064030122

01/04/2564
01/04/2564

-

-

5,000.00
16,000.00
54,300.00
9,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
54,300.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2500064030249
PR2500064030198
PR2500064030192
PR2500064030255

01/04/2564
01/04/2564
01/04/2564
01/04/2564

-

-

นางสาววัลลภา ซุนสุน
บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
นายเสริมชัย บํารุงยา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วิเชียรพงษ

PR2500064030267

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพันธ อัศวศิลาวสุกุล

PR2500064030252

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ อุนอุทร

PR2500064030254

01/04/2564

-

-

10,143.00

10,143.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน

PR2500064030121

01/04/2564

-

-

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

PR2500064030101

01/04/2564

-

-

900.00
9,016.00

900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
9,016.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน

PR2500064020029
PR2500064030191

01/04/2564
01/04/2564

-

-

หน ้า 883

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9207 จางซอมแซมเครื่องมอเตอรปมน้ํารั่ว หอพักนิสิตแพทยชาย จํานวน 1
งาน
9208 จางเปลี่ยนไสกรองน้ํา 2 เครื่อง
9209 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9210 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9211 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9212 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9213 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9214 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9215 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9216 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9217 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
9218 จางเย็บเลมวารสารลวงหนา ป 2562-2563 สําหรับหองสมุด
9219 จางซอมแซมพื้นกระเบื้องชํารุดภายในหองพักนิสิต W408 หอพักนิสิต
แพทยหญิง จํานวน 1 งาน
9220 จัดซื้อสาย LAN CAT5e UTP Cable 305m./Box (LINK) จํานวน 2
กลอง
9221 จัดซื้อ Router Asus Wireless AC1500 Dual Band จํานวน 3 เครื่อง
9222 จัดซื้อ RAM DDR4 (3200) 8 GB จํานวน 3 ชิ้น
9223 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,080.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064030195
01/04/2564 -

3,950.00
15,000.00

3,950.00 เฉพาะเจาะจง ธนาชัย วอเตอร
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อนันตชาติ

PR2500064030194
PR2500064040002

01/04/2564
01/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชธิดา มาสงค

PR2500064030262

01/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาฬิศ สัมฤทธิ์

PR2500064030264

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมรัก ศฤงคารศิริ

PR2500064030265

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียวัลย ศาสตรทรัพย

PR2500064030268

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ เพชรพันแสง

PR2500064030266

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน เฉลิมญาติ

PR2500064040001

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน อัศวศิลาวสุกุล

PR2500064030253

01/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ กิจเครือ

PR2500064030251

01/04/2564

-

-

3,150.00
5,635.00

3,150.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ จันทรสรอย
5,635.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน

PR2500064030187
PR2500064040012

05/04/2564
05/04/2564

-

-

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR2500064040015

05/04/2564

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR2500064040016

05/04/2564

-

-

5,670.00
400.00

5,670.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร

PR2500064040014
PR2500064040013

05/04/2564
05/04/2564

-

-

หน ้า 884

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248

คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
เอกลักษณ คําประสิทธิ์

9249 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว พัชราวลัย ขําขณะ
นางสาวกชวรรณ สุมะนังกุล
นางสาวธมลวรรณ พะพู
นางสาวธิชากร วงศสวาง
นางสาวนภัสสร วองวัจนะ
นางสาวนฤมล เดชรอด
นางสาวนิรชา นากเณร
นางสาวปฏิกรณ จันทรลา
นางสาวพาสินี สิงหคาน
นางสาวมณฑิรา ยินดี
นางสาววริศรา หลินเปราะ
นางสาววัลลภา ซุนสุน
นางสาวศุภิสรา วงคชื่น
นางสาวสุพรรษา พุทธินันท
นางสาวสุวรรณดี เหลืองออน
นางสาวอัจจิมา ธงชัย
นางสาวเจนจิรา ลีเส็ง
นายคงเดช นิสัยสม
นายจิรวิชญ พรหมจํารัส
นายชัชวาลย พรหมมานิตย
นายณัชพล วงษดีไทย
นายณัฐกานต แกวเกตุ
นายธีรภัทร สุวรรณโภชน
นายอภิสิทธิ์ นิยม
นายเอกลักษณ คําประสิทธิ์

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

หน ้า 885

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064040069
23/04/2564
PR2500064040088
23/04/2564
PR2500064040077
23/04/2564
PR2500064040081
23/04/2564
PR2500064040089
23/04/2564
PR2500064040078
23/04/2564
PR2500064040083
23/04/2564
PR2500064040066
23/04/2564
PR2500064040085
23/04/2564
PR2500064040072
23/04/2564
PR2500064040084
23/04/2564
PR2500064040075
23/04/2564
PR2500064040087
23/04/2564
PR2500064040070
23/04/2564
PR2500064040073
23/04/2564
PR2500064040086
23/04/2564
PR2500064040076
23/04/2564
PR2500064040068
23/04/2564
PR2500064040079
23/04/2564
PR2500064040080
23/04/2564
PR2500064040067
23/04/2564
PR2500064040082
23/04/2564
PR2500064040071
23/04/2564
PR2500064040074
23/04/2564
PR2500064040108
26/04/2564

-

-

PR2500064040117

-

-

26/04/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9250 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064040111
26/04/2564 -

9251 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาววรรณษา หนูขาว

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณษา หนูขาว

PR2500064040112

26/04/2564

-

-

9252 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจิดาภา ครูเอิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ครูเอิน

PR2500064040116

26/04/2564

-

-

9253 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

PR2500064040113

26/04/2564

-

-

9254 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

PR2500064040114

26/04/2564

-

-

9255 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นายธนวัฒน สุดทิด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สุดทิด

PR2500064040103

26/04/2564

-

-

9256 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเบญจวรรณ ดวงแสง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ดวงแสง

PR2500064040104

26/04/2564

-

-

9257 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นายอาทิตย บดีเดชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บดีเดชา

PR2500064040115

26/04/2564

-

-

9258 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นายวัชทิกร อินสิงห

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชทิกร อินสิงห

PR2500064040107

26/04/2564

-

-

9259 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ

PR2500064040106

26/04/2564

-

-

หน ้า 886

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9260 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นางสาว
พิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064040105
26/04/2564 -

9261 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเบญญา เจริญสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา เจริญสุข

PR2500064040110

26/04/2564

-

-

9262 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวรฐา จรเจนวุฒิ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรฐา จรเจนวุฒิ

PR2500064040124

26/04/2564

-

-

9263 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9264 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9265 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9266 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9267 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9268 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9269 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9270 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9271 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9272 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชานาถ ใจป

PR2500064040158

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธินี หนูงาม

PR2500064040155

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัฒน เพ็ชรรัตน

PR2500064040157

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชธกฤษณ กิตติรัตนพานิช

PR2500064040152

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ราชภิรมย

PR2500064040160

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา

PR2500064040151

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกฤศ กุลเตชะวณิช

PR2500064040154

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ปองกัน

PR2500064040159

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา

PR2500064040156

27/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริดา ยิ่งยืนยง

PR2500064040153

27/04/2564

-

-

หน ้า 887

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9273 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9274 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9275 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
9276 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
9277 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
9278 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
9279 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9280 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9281 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9282 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9283 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9284 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9285 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9286 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9287 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร นวนทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064040193
28/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

PR2500064040190

28/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร สุดจินดา

PR2500064040183

28/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน เกตุแกว

PR2500064040186

28/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา กันเชียง

PR2500064040185

28/04/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐนกร ประดิษฐ

PR2500064040184

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

PR2500064040166

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน แซตั๊น

PR2500064040167

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ผาสุข

PR2500064040191

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

PR2500064040163

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรินทร เหลือผล

PR2500064040194

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภินัดดา สีฮาด

PR2500064040169

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

PR2500064040189

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

PR2500064040161

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา เจดีย

PR2500064040168

28/04/2564

-

-

หน ้า 888

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9288 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9289 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9290 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9291 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9292 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9293 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
9294 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9295 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9296 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9297 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9298 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9299 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9300 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9301 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
9302 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชากร ทิพยไกรศร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064040164
28/04/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เหลืองออน

PR2500064040165

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ทนง

PR2500064040192

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติดา คลังสินธ

PR2500064040188

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา วงคชา

PR2500064040162

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

PR2500064040170

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ อุปะละนาระ

PR2500064040178

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิเกียรติ ศักดาขจรเกียรติ

PR2500064040180

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัชชา ศรีสัตยกุล

PR2500064040176

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคนนท อินทกาญจน

PR2500064040177

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ ศรีพิศาล

PR2500064040172

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วรศักดิ์เสนีย

PR2500064040179

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติยา สุทธิพงษ

PR2500064040174

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สุวรรณสาร

PR2500064040171

28/04/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นุศรา เนียมสูงเนิน

PR2500064040175

28/04/2564

-

-

หน ้า 889

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9303 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นายอนิ
รุทย นิยม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทย นิยม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064040182
28/04/2564 -

9304 ขอความเห็นชอบเสนอจางทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

98,440.00

98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด

PR0206064030225

01/04/2021

-

-

9305 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกเครื่องพิมพ

16,880.00

16,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030176

01/04/2021

-

-

9306 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพิมพ

4,250.00

4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030175

01/04/2021

-

-

9307 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อครุภัณฑ

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064030238

01/04/2021

-

-

9308 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องพิมพ HP LaserJet P3015

4,850.00

4,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064040046

07/04/2021

-

-

9309 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064040049

07/04/2021

-

-

9310 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอล ใชสําหรับฆาเชื้อโรค และปองกันการติด
เชื้อโรคโควิด 19
9311 ขออนุมัติซอมเครื่องถายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ
570100701000001 เนื่องจากอุปกรณ แมพิมพของเครื่องเกิดขัดของ
ไมสามารถใชงานไดตามปกติ

1,260.00

1,260.00 เฉพาะเจาะจง นายดนัยกฤต ศรีสวาง

PR0206064050007

03/05/2021 -

-

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
(สํานักงานใหญ)

PR0206064050008

03/05/2021 -

-

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ

PR0206064050117

18/05/2021 -

-

9312 ขออนุมัติจัดจางเขาเลมปกออน เคลือบมันในเอกสาร รายงานการ
ประชุม 9 เลม
9313 ขออนุมัติจัดพิมพภาพถายพรอมทํากรอบรูปภาพ และปายชื่อ
ทองเหลืองกรอบไมสักเคลือบสี จํานวน 2 รายการ
9314 ขออนุมัติจัดจางทําตรายางหมึกในตัว จํานวน 2 อัน
9315 ขออนุมัติจัดจาง ตรวจเช็ค ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 7 เครื่อง
9316 ขออนุมัติจางลงนามถวายพระพรและเทิดพระเกียรติลงสื่อหนังสือพิมพ
จํานวน 1 งาน

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0206064060001

02/06/2021 -

-

530.00

530.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR0206064050116

18/05/2021 -

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064050118

18/05/2021 -

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ สยามนิวส

PR0206064050168

28/05/2021 -

-

หน ้า 890

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9317 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุและอุปกรณ สําหรับโครงการฝกอบรมผูบริหาร
และบุคลากรดานกิจกรรมนิสิต ระหวางวันที่ 6 พ.ค. - 2 มิ.ย. 64
9318 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งผามานหองประชุม 218 เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุด
9319 ขออนุมัติจัดทําสื่อวีดีทัศนผานสื่อออนไลน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,998.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064040160
05/05/2021 -

21,344.00

21,344.00 เฉพาะเจาะจง รานโอ&นาย ผามาน

PR0206064050089

13/05/2021 -

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ตันติพูลผล

PR0206064050086

13/05/2021 -

-

9320 ขออนุมัติจัดซื้อ กลองแอคชั่นแคม (Action Camera) จํานวน 1 ตัว

15,999.00

15,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กคาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด

PR0206064050136

21/05/2021 -

-

9321 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด เอ 4 / 70 แกรม จํานวน
300 รีม
9322 ขออนุมัติเบิกคาซอมอุปกรณที่ชํารุดในหองน้ําและเดินทอประปา
ภายในอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต
9323 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet CF283A 2 กลอง

27,927.00

27,927.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR0206064050135

21/05/2021 -

-

11,800.00

11,800.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0206064040151

24/05/2021 -

-

PR0206064050154

25/05/2021 -

-

9324 ขออนุมัติจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อทดแทนเกาอี้เกาที่ชํารุด ไมสามารถ
ใชงานได
9325 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

44,800.00

44,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา ซัพพลาย

PR0206064050133

20/05/2021 -

-

5,613.95

5,613.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064040204

03/05/2021 -

-

9326 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําฉากกั้นเชื้อโรค

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064050002

03/05/2021 -

-

9327 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนากากอนามัย

4,750.00

4,750.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช

PR0206064040201

03/05/2021 -

-

9328 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารองกระแสไฟฟา

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064050103

14/05/2021 -

-

9329 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

3,025.02

3,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064050102

14/05/2021 -

-

142,417.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0206064050003

17/05/2021 -

-

31,736.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค คลีนนิ่ง จํากัด

PR0206064050127

19/05/2021 -

-

9330 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อระบบประชุมทางไกล
9331 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องพนหมอกและน้ํายาฆาเชื้อโรค

5,060.00

142,417.00
31,736.20

5,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 891

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9332
9333
9334
9335
9336

ขออนุมัติเบิกเงินคาฝาไฟเบอรกลาส ขนาด 1.70 ม. จํานวน 1 ฝา
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง
ขออนุมัติเบิกเงินคาสังกะสี และลวด
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 27 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมลิฟตโดยสาร เปลี่ยนสายพานประตูใน
จํานวน 1 เสน
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถกระบะ จํานวน 2 คัน
ขออนุมัติเบิกงินคาจางเหมาวิศวกรโยธา
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี
ขออนุมัติเบิกเงินคายากําจัดมด จํานวน 6 ถุง
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมอางลางหนา จํานวน 7 รายการ

9337
9338
9339
9340
9341

9342 ขออนุมัติเบิกเงินคาไมกวาดออน ไมกวาดหยากใย ยางไลน้ํา
9343 ขออนุมตั ิเบิกเงินคาแปรงถูพื้น ไมกวาดออนหนา ไมกวาดทางมะพราว
ถุงขยะดํา และน้ํายาดันฝุน
9344 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน 6 รายการ
9345 ขออนุมัติเบิกเงินคาอาหารสุนัข 20 กิโลกรัม จํานวน 175 กระสอบ
9346 ขออนุมัติเบิกเงินคาสติ๊กเกอรโลโกมหาวิทยาลัยบูรพา และปายไวนิล
9347 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุจํานวน 7 รายการ
9348 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํายาทําความสะอาดพื้น และทําความสะอาดหองน้ํา
9349 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
9350 ขออนุมัติเบิกเงินคา IPAD พรอมอุปกรณ
9351 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บริเวณจุดที่ไมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาลวันหยุด
ตั้งแตวันที่ 10 - 18 เมษายน พ.ศ. 2564
9352 จางทําตรายางประทับตราลงรับหนังสือ จํานวน 1 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,926.00
12,305.00
1,626.40
8,589.96
1,605.00
59,438.50
21,000.00
10,859.97
481.50
1,433.80
2,140.00
4,896.32

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,926.00 เฉพาะเจาะจง
12,305.00 เฉพาะเจาะจง
1,626.40 เฉพาะเจาะจง
8,589.96 เฉพาะเจาะจง
1,605.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิฟาย อินดัส จํากัด
ณัฐแอร
รานไถเส็ง
รานไถเส็ง
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064050001
02/05/2021 PR0206064050005
03/05/2021 PR0206064050027
04/05/2021 PR0206064050026
04/05/2021 PR0206064050032
04/05/2021 -

59,438.50 เฉพาะเจาะจง
21,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,859.97 เฉพาะเจาะจง
481.50 เฉพาะเจาะจง
1,433.80 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต
นางสาวมนตนรินทร สุขประเสริฐ
บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
รานไถเส็ง
รานไถเส็ง

PR0206064050028
PR0206064040210
PO0206064050004
PR0206064050030
PR0206064050057

04/05/2021 04/05/2021 17/05/2021 04/05/2021 09/05/2021 -

-

PR0206064050079
PR0206064050085

12/05/2021 13/05/2021 -

-

PR0206064050104
PR0206064050107
PR0206064050126
PR0206064050156
PR0206064050160

16/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 -

-

PR0206064050161
PR0206064050170
PR0208064040011

25/05/2021 28/05/2021 05/05/2564 -

-

PR0208064040041

05/05/2564 -

-

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
4,896.32 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

12,497.60
96,250.00
3,950.00
2,889.00
1,480.00

12,497.60 เฉพาะเจาะจง
96,250.00 เฉพาะเจาะจง
3,950.00 เฉพาะเจาะจง
2,889.00 เฉพาะเจาะจง
1,480.00 เฉพาะเจาะจง

2,247.00
59,962.30
8,280.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
59,962.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)
8,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส อินเตอร
เซอรวิส จํากัด

300.00

รานไถเส็ง
นายชนาธิป อมรชีวิน
นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
รานไถเส็ง
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

300.00 เฉพาะเจาะจง รานพวงพิศตรายาง

หน ้า 892

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9353 จัดซื้อหมึกพิมพ HP CE285A จํานวน 5 กลอง และ HP CE505A
จํานวน 2 กลอง สําหรับใชในงานการเงินและพัสดุ
9354 จางสําเนาเอกสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 16,158 แผน
9355 จัดซื้อตูรองเทา และเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA
9356 จัดซื้อ Exit Switch ปุมเปดปดประตู โลหะ จํานวน 1 อัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,830.00
5,655.30

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,830.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด
5,655.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064040042
05/05/2564 PR0208064040044

05/05/2564 -

-

11,300.00

11,300.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064040048

05/05/2564 -

-

380.00

380.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064040065

05/05/2564 -

-

9357 จัดซื้อชุดน้ํายาฆาเชื้อ จํานวน 7 ชุด

16,028.60

16,028.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064050004

06/05/2564 -

-

9358 จัดซื้ออากาศยานไรคนขับ จํานวน 1 ลํา

20,114.00

20,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064040063

07/05/2564 -

-

9359 จางทําแผงกั้นอะคริลิคใส จํานวน จํานวน 17 ชุด

21,900.00

21,900.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

PR0208064050014

07/05/2564 -

-

9360 จัดซื้อ HDMI Dongle Wireless และ Adaper สําหรับรับสงภาพจาก
ไอแพดขึ้นจอทีวีและใชสําหรับอุปกรณเชื่อมตอ
9361 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตรของมหาวิทยาลัย
9362 ซอมแซมทีวี (มบ.จบ.580700901000012)

1,490.00

1,490.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064050016

07/05/2564 -

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชทาใหม

PR0208064050017

07/05/2564 -

-

680.00

680.00 เฉพาะเจาะจง ราน มาดีอิเล็กทรอนิกส

PR0208064050019

07/05/2564 -

-

9363 ซอมแซมมอเตอรสูบน้ําโรงสูบน้ําสระวายน้ํา และอาคารยิมเนเซียม
จํานวน 2 เครื่อง
9364 จัดซื้ออะไหลซอมแซมเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย และเครื่องตัด
หญาแบบลอเข็น
9365 จัดซื้อแอลกอฮอลทําเจลลางมือ จํานวน 2 รายการ

29,532.00

PR0208064050020

07/05/2564 -

-

9366 จัดซื้อทรายหยาบ เพื่อใชสําหรับงานซอมแซมอาคารสถานที่ทั่วไป
จํานวน 1 เที่ยว
9367 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 17,584 แผน

29,532.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.เอ็ม เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง

7,900.00

7,900.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

PR0208064040043

14/05/2564 -

-

8,827.50

8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR0208064050026

14/05/2564 -

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี เกษมณี

PR0208064040053

18/05/2564 -

-

6,154.40

6,154.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064050035

18/05/2564 -

-

หน ้า 893

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9368 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมหอพักนิสิต 2 และ 3 จํานวน 16 รายการ
9369 จัดซื้อสายแลน จํานวน 50 เมตร สําหรับใชในการติดตั้งตูขอเอกสาร
ทางการศึกษาดวนตนเอง
9370 จัดซื้อสารกําจัดหนู จํานวน 40 โหล
9371 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ 4120-001-0001-4/48
9372 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
9373 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางบริการตรวจสถาพรถใชแกส LPG
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแกว ตามหลักเกณฑใหมของกรม
ขนสงทางบก
9374 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารเทียน
ทอง หมายเลขครุภัณฑ 4120-001-0001-54/48
9375 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถไถ
หมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
9376 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมไฟสองสวางทางเขาหอพักให
สามารถใชงานไดตามปกติ
9377 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,840.00
280.00
4,000.00
2,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ
280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด
4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยิ่งวัฒนา และหางหุนสวนจํากัด ชัยพฤกษ
เกษตร จันทบุรี (สํานักงานใหญ)
2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานพุทธชาดซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064040016
28/05/2564 PR0208064050039

28/05/2564 -

-

PR0208064050040

28/05/2564 -

-

PR0209064050002

03/05/2021 -

-

15,000.00
500.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมารทเทค จํากัด

PR0209064050001
PR0209064050006

03/05/2021 05/05/2021 -

-

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง รานพีอีเอสเพาเวอรเอ็นเตอรไพรส

PR0209064050052

13/05/2021 -

-

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส. การยาง

PR0209064050049

13/05/2021 -

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง รานพีอีเอสเพาเวอรเอ็นเตอรไพรส

PR0209064050058

13/05/2021 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลนภา ผองศรีงาม

PR0209064050027

13/05/2021 -

-

9378 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209064050028

13/05/2021 -

-

9379 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209064050029

13/05/2021 -

-

9380 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา ธรรมสอน

PR0209064050030

13/05/2021 -

-

หน ้า 894

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9381 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050051
13/05/2021 -

9382 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209064050050

13/05/2021 -

-

9383 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศญา บํานาญนพวงศ

PR0209064050046

13/05/2021 -

-

9384 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธิ์ พูลหนองกุง

PR0209064050048

13/05/2021 -

-

9385 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209064050059

13/05/2021 -

-

9386 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ สีตาลแก

PR0209064050060

13/05/2021 -

-

9387 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต บรรลือศักดิ์

PR0209064050017

13/05/2021 -

-

9388 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209064050019

13/05/2021 -

-

9389 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209064050022

13/05/2021 -

-

9390 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209064050025

13/05/2021 -

-

หน ้า 895

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9391 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเดช ศรีจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050018
13/05/2021 -

9392 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209064050020

13/05/2021 -

-

9393 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209064050021

13/05/2021 -

-

9394 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยวัทน กุลวงศ

PR0209064050026

13/05/2021 -

-

9395 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209064050023

13/05/2021 -

-

9396 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ศรีสุนทร

PR0209064050024

13/05/2021 -

-

9397 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี หัสดง

PR0209064050038

13/05/2021 -

-

9398 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา สิงหโต

PR0209064050045

13/05/2021 -

-

9399 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209064050041

13/05/2021 -

-

9400 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา สีดาจิตร

PR0209064050042

13/05/2021 -

-

หน ้า 896

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9401 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050036
13/05/2021 -

9402 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพธีรเอก สีดา

PR0209064050037

13/05/2021 -

-

9403 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209064050039

13/05/2021 -

-

9404 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ทองพรหม

PR0209064050043

13/05/2021 -

-

9405 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์ ตุมา

PR0209064050040

13/05/2021 -

-

9406 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ราชบัวนอย

PR0209064050044

13/05/2021 -

-

9407 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209064050053

13/05/2021 -

-

9408 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

PR0209064050057

13/05/2021 -

-

9409 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย แพงอานนท

PR0209064050056

13/05/2021 -

-

9410 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระนันท ใจคํา

PR0209064050054

13/05/2021 -

-

หน ้า 897

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9411 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร สังขทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050012
13/05/2021 -

9412 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209064050015

13/05/2021 -

-

9413 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร แยมกลัด

PR0209064050016

13/05/2021 -

-

9414 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒณ จิตสัตย

PR0209064050014

13/05/2021 -

-

9415 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209064050013

13/05/2021 -

-

9416 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรทิพย สําราญ

PR0209064050031

13/05/2021 -

-

9417 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

PR0209064050032

13/05/2021 -

-

9418 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209064050033

13/05/2021 -

-

9419 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร บุญธรรม

PR0209064050034

13/05/2021 -

-

9420 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ ไกรญาติ

PR0209064050035

13/05/2021 -

-

หน ้า 898

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9421 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต หมายเลขทะเบียน กค 3602
550.00
สระแกว หมายเลขครุภัณฑ 5403002010002
9422 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
5,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

550.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมารทเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050055
13/05/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตนัย เกลี้ยงเกิด

PR0209064050071

14/05/2021 -

-

9423 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องตัดหญา
9424 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

2,200.00
5,000.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีทอง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล สรรเพชญวิทยา

PR0209064050077
PR0209064050072

14/05/2021 14/05/2021 -

-

9425 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209064050074

14/05/2021 -

-

9426 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209064050094

14/05/2021 -

-

9427 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัญชลี เจนจิตต

PR0209064050092

14/05/2021 -

-

9428 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข จูมพิมาย

PR0209064050093

14/05/2021 -

-

9429 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจอมภพ เกษตรพันธุ

PR0209064050091

14/05/2021 -

-

9430 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

PR0209064050095

14/05/2021 -

-

9431 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

PR0209064050068

14/05/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติยา วิชาทน

หน ้า 899

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9432 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยนันท เธียรสุวรรณธาดา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050062
14/05/2021 -

9433 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา เจนการ

PR0209064050061

14/05/2021 -

-

9434 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร พยัฆจันทร

PR0209064050066

14/05/2021 -

-

9435 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภมงคล สิวะโมกข

PR0209064050063

14/05/2021 -

-

9436 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ เวชไธสง

PR0209064050067

14/05/2021 -

-

9437 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตยศ ปรีเอี่ยม

PR0209064050064

14/05/2021 -

-

9438 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ เหลืองลออ

PR0209064050065

14/05/2021 -

-

9439 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209064050090

14/05/2021 -

-

9440 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209064050083

14/05/2021 -

-

9441 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สุริโย

PR0209064050081

14/05/2021 -

-

หน ้า 900

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9442 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050085
14/05/2021 -

9443 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร บัวหอม

PR0209064050086

14/05/2021 -

-

9444 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา ลอมเวียง

PR0209064050088

14/05/2021 -

-

9445 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209064050082

14/05/2021 -

-

9446 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209064050089

14/05/2021 -

-

9447 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โตขํา

PR0209064050087

14/05/2021 -

-

9448 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารักษ หลวงกา

PR0209064050084

14/05/2021 -

-

9449 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209064050103

14/05/2021 -

-

9450 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209064050101

14/05/2021 -

-

9451 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209064050102

14/05/2021 -

-

หน ้า 901

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9452 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050080
14/05/2021 -

9453 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209064050078

14/05/2021 -

-

9454 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209064050075

14/05/2021 -

-

9455 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209064050076

14/05/2021 -

-

9456 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209064050079

14/05/2021 -

-

9457 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐิติพันธ คชราช

PR0209064050098

14/05/2021 -

-

9458 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209064050100

14/05/2021 -

-

9459 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209064050099

14/05/2021 -

-

9460 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ออนเป

PR0209064050096

14/05/2021 -

-

9461 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209064050097

14/05/2021 -

-

หน ้า 902

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9462 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050073
14/05/2021 -

9463 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209064050132

17/05/2021 -

-

9464 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันพจน ทองนอก

PR0209064050119

17/05/2021 -

-

9465 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209064050131

17/05/2021 -

-

9466 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209064050133

17/05/2021 -

-

9467 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209064050135

17/05/2021 -

-

9468 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209064050111

17/05/2021 -

-

9469 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209064050115

17/05/2021 -

-

9470 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

PR0209064050112

17/05/2021 -

-

9471 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

PR0209064050113

17/05/2021 -

-

หน ้า 903

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9472 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050114
17/05/2021 -

9473 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209064050125

17/05/2021 -

-

9474 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209064050127

17/05/2021 -

-

9475 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209064050128

17/05/2021 -

-

9476 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209064050129

17/05/2021 -

-

9477 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209064050121

17/05/2021 -

-

9478 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209064050124

17/05/2021 -

-

9479 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐชัย โสภี

PR0209064050122

17/05/2021 -

-

9480 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ ฝากกาย

PR0209064050123

17/05/2021 -

-

9481 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล พงษพรรณชื่น

PR0209064050126

17/05/2021 -

-

หน ้า 904

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9482 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050130
17/05/2021 -

9483 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209064050110

17/05/2021 -

-

9484 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209064050104

17/05/2021 -

-

9485 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209064050105

17/05/2021 -

-

9486 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209064050107

17/05/2021 -

-

9487 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209064050108

17/05/2021 -

-

9488 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณรักษ สงเสริฐ

PR0209064050109

17/05/2021 -

-

9489 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209064050106

17/05/2021 -

-

9490 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพยวรรณ บุญแกว

PR0209064050117

17/05/2021 -

-

9491 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราวรรณ ศรีทอง

PR0209064050116

17/05/2021 -

-

หน ้า 905

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9492 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาต แหวนประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064050120
17/05/2021 -

9493 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพงษ ไวนุสิทธิ์

PR0209064050118

17/05/2021 -

-

9494 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209064050134

17/05/2021 -

-

9495 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกาญจนาพร ศิริจันทร

PR0209064050137

18/05/2021 -

-

9496 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหพรรธน อมรพลัง

PR0209064050136

18/05/2021 -

-

9497 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา โคตรปญญา

PR0209064050138

18/05/2021 -

-

9498 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 ชนิด

3,278.00

3,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064050002

05/05/2564 -

-

9499 จางซอมเปลี่ยนสายไฟฟา ทําความสะอาดตูเมนไฟฟาและรางไวรเวย
หอพักกองกิจการนิสิต 2

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0218064050001

07/05/2564 -

-

9500 จางเหมาบริการซักผาปูที่นอน ปลอกหมอน และผาหม

17,797.00

17,797.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซี่ มณีดํา

PO0218064050002

12/05/2564 -

-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064040215

03/05/2021 -

-

9501 ขออนุมัติจัดจางทํารูปเลมเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อเขาเลม
รายงานฉบับสมบูรณของการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาค
ตะวันออก

หน ้า 906

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9502 ขออนุมัติจัดซื้อโตะและเกาอี้ทํางาน เพื่อใชในการรองรับผูจัดการ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก
9503 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏ บัติงานตามโครงการนํา
รองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร
9504 ขออนุมัติเบิกคาพารทิชั่นกั้นหองและโตะทํางาน เพื่อกั้นหองผูจัดการ
อุทยานวิทยาศาสตรใหเปนสัดสวนซึ่งใชพื้นที่รวมกับงานบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา
9505 ขออนุมัติเบิกคาซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ
5301014010042 เนื่องจากแอรไมเย็น
9506 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางทําตรายาง เพื่อใชในการดําเนินงานตาม
โครงการนํารองภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร
9507 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางทําเอกสารขอเสนอโครงการ ภายใตการ
ดําเนินการงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก
9508 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแอ
นาลอกเปนดิจิตอล
9509 ขออนุมัติจัดจางทําเอกสาร เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการ
ใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 รายงานสภามหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,400.00
3,842.99
29,250.00

856.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
3,842.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
29,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

856.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064040193
03/05/2021 PR0206064050010

03/05/2021 -

-

PR0206064050009

05/05/2021 -

-

PR0206064050035

05/05/2021 -

-

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064050054

07/05/2021 -

-

1,860.00

1,860.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064050053

07/05/2021 -

-

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064050105

17/05/2021 -

-

5,760.00

5760 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064050120

18/05/2021 -

-

9510 ขออนุมัติจัดทําปายหนาหองหนวยปฏบัติการสวนหนา เพื่อใชในการ
แสดงชื่อหนวยงานปฏิบัติการสวนหนาภายในสํานักโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)

11,050.00

11050 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064040194

31/05/2021 -

-

9511 ขออนุมัติจางเหมางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาภายในอาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทียนสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาจาง PO0300064050001
64,200 บาท

05/05/2564 -

-

9512 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณวางระบบทอน้ําประปาภายนอกอาคาร คณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร

2,742.00

2,742.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษรอีเลคทริก
2,742 บาท

ราคาซื้อ

PR0300064050045

07/05/2564 -

-

9513 ขออนุมัติจัดจางเหมาซอมแซมทอน้ําประปา ซอมแซมฝาเพดาน และ
ซอมแซมทอน้ําทิ้ง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี
58,000 บาท

ราคาจาง

PO0300064050002

12/05/2564 -

-

หน ้า 907

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9514 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
9,000 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064050050
13/05/2564 -

9515 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064050051

13/05/2564 -

-

9516 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064050052

13/05/2564 -

-

9517 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064050053

13/05/2564 -

-

9518 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064050054

13/05/2564 -

-

9519 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064050055

13/05/2564 -

-

9520 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300064050056

13/05/2564 -

-

9521 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
5,000 บาท

PR0300064050059

13/05/2564 -

-

9522 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
5,000 บาท

PR0300064050060

13/05/2564 -

-

9523 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
5,000 บาท

PR0300064050061

13/05/2564 -

-

หน ้า 908

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9524 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
ราคาจาง PR0300064050069
14/05/2564 -

9525 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
15,000 บาท

9526 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท

ราคาจาง

9527 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

ราคาจาง

9528 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
15,000 บาท

9529 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
15,000 บาท

9530 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

9531 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

9532 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
15,000 บาท

ราคาจาง

9533 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
15,000 บาท

ราคาจาง

หน ้า 909

ราคาจาง PR0300064050070

14/05/2564 -

-

PR0300064050071

14/05/2564 -

-

PR0300064050072

14/05/2564 -

-

ราคาจาง

PR0300064050073

14/05/2564 -

-

ราคาจาง

PR0300064050074

14/05/2564 -

-

PR0300064050075

14/05/2564 -

-

ราคาจาง PR0300064050076

14/05/2564 -

-

PR0300064050077

14/05/2564 -

-

PR0300064050078

14/05/2564 -

-

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9534 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานบุคคล ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
10,500 บาท

9535 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานวิจัย บริการวิชาการ และ
สารบรรณ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ
9,500 บาท

9536 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานคอมพิวเตอร ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ
10,000 บาท

9537 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานงานประชาสัมพันธ
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แกวแหวน
10,500 บาท

ราคาจาง

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0300064050003
21/05/2564 -

PR0300064050088

24/05/2564 -

-

ราคาจาง PO0300064050005

28/05/2564 -

-

PO0300064050006

28/05/2564 -

-

ราคาจาง

9538 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารทําเลมหลักสูตรปรับปรุง 2564 จํานวน
20,000 หนา

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
8,000 บาท

ราคาจาง PR0300064050097

28/05/2564 -

-

9539 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารทําเลมประกัน จํานวน 14,300 หนา

5,720.00

5,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
5,720 บาท

ราคาจาง PR0300064050098

28/05/2564 -

-

9540 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

980.00

980.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 980.00

PR0400064050003

05/05/2564 -

-

9541 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

770.00

770.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 770.00

PR0400064050004

05/05/2564 -

-

9542 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

2,376.00

2,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,376.00

PR0400064050005

05/05/2564 -

-

9543 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

1,404.00

1,404.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,404.00

PR0400064050006

05/05/2564 -

-

9544 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,200.00

PR0400064050007

05/05/2564 -

-

9545 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 8,560.00

PR0400064050008

05/05/2564 -

-

หน ้า 910

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9546 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
9547 ขออนุมัติซื้อผาหมและผาเช็ดตัวสําหรับเด็กเล็ก
9548 ขออนุมัติจางทําความสะอาดหองพัก ณ อาคารหอพักนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร
9549 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการปองกันโรคโควิด-19

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,364.95
21,000.00
400.00
13,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,364.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 6,364.95
21,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเคี้ยงเจริญ 21,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064050009
05/05/2564 PR0400064050019

05/05/2564 -

-

400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพรรณ แกวทองจี 400.00

PR0400064050028

06/05/2564 -

-

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเค เอคเซคคิวทีฟ จํากัด 12,602.63

PR0400064050030

07/05/2564 -

-

9550 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง รานนองน้ําฝนเครื่องครัว 180.00

PR0400064050049

11/05/2564 -

-

9551 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064050050

11/05/2564 -

-

PR0400064050059

12/05/2564 -

-

9552 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชา
9553 ขออนุมัติซื้อราวตากผา
9554 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
9555 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
9556 ขออนุมัติจางซอมปมน้ําอัตโนมัติ
9557 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
9558 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม
เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ
การใชงาน

1,000.00

PR0400064050062

14/05/2564 -

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขาบางแสน
971.00
17,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี 17,070.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

PR0400064050097

24/05/2564 -

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064050098

24/05/2564 -

-

PR0400064050099

24/05/2564 -

-

PR0400064050100

24/05/2564 -

-

PR0400064050117

27/05/2564 -

-

PR0400064050134

31/05/2564 -

-

PR0500064040066

01/05/2564 -

-

17,070.00

3,500.00
600.00
12,369.20

9559 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล

500.00

9560 ขอซื้อดินผสมพรอมปลูก

5,000.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรจักดิ์ อัครหิรัญกิตติ์ 3,500.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00
12,369.20 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต 12,369.20

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์นทีธร วินตาฟารม
หน ้า 911

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9561 ขอซื้อหญามาเลเซีย
9562
9563
9564
9565

ขอซื้อลอนั่งราน 6 นิ้ว มีเบรกและไมมีเบรก
ขอซื้อแปรงทาสี 2 นิ้ว
ขอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (แกสโซฮอล 91)
ขอซื้อหมึกพิมพ (นิเทศศาสตร)

9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573

ขอซื้อของรางวัลกระเปาเครื่องเขียน
ขอซื้อของรางวัลกระเปาเครื่องเขียน(25 พ.ค. 64)
ขอซื้อของรางวัลกระเปาเครื่องเขียน(28 พ.ค. 64)
ขอซื้อจานบันทึกขอมูล
ขอซื้อหมึกพิมพ OKI 412 (ORI.) ตะวันตก
ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 280A (ตะวันตก)
ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี Xerox (ORI.) สังคมวิทยา
ขอจัดจางออกแบบและจัดทําสื่อประเภทคลิปวีดีโอเกี่ยวกับรายวิชาภูมิ
บูรพา
ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร OKI B412 (Original) สํานักงาน
ขอจางบริการดูแลบํารุงรักษาและแกไขลิฟตโดยสาร (อาคารเรียนรวม
QS2) 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564
ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร brother TN - 267 Bk TN - 267 C TN - 267
M TN -267 Y (Original)
วัสดุ

9574
9575
9576
9577

9578 วัสดุสํานักงาน 9 รายการ

9579 ขอซื้อวัสดุ 2 รายการ
9580 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
750.00
1,219.80
510.00
1,000.00
1,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

750.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดาการเดนท
1,219.80 เฉพาะเจาะจง รานฮอชุนหลีแมชินเนอรี่
510.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส. เค. ฮารดแวร
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด จํากัด
1,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0500064040067
01/05/2564 PR0500064040068
PR0500064040069
PR0500064040070
PR0500064050034

01/05/2564 01/05/2564 01/05/2564 17/05/2564 -

-

225.00
225.00
225.00
16,900.00
24,396.00
12,626.00
86,500.00
92,400.00

225.00 เฉพาะเจาะจง
225.00 เฉพาะเจาะจง
225.00 เฉพาะเจาะจง
16,900.00 เฉพาะเจาะจง
24,396.00 เฉพาะเจาะจง
12,626.00 เฉพาะเจาะจง
86,500.00 เฉพาะเจาะจง
92,400.00 เฉพาะเจาะจง

รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ลัคกี้ปริ้นท จํากัด
บริษัท ลัคกี้ปริ้นท จํากัด
วินเทค พริ้น
นายบรรณสรณ ขุนทองแกว

PR0500064050046
PR0500064050047
PR0500064050048
PO0500064050001
PO0500064050005
PO0500064050006
PO0500064050007
PO0500064050002

20/05/2564 24/05/2564 24/05/2564 27/05/2564 27/05/2564 27/05/2564 27/05/2564 27/05/2564 -

-

48,792.00
10,700.00

48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี้ปริ้นท จํากัด
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064050004
PO0500064050008

27/05/2564 31/05/2564 -

-

11,760.00

11,760.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PO0500064050009

31/05/2564 -

-

75,774.68

75,774.68 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี

PR0600064050002

03/05/2021 -

-

6,834.00 เฉพาะเจาะจง วิมลวัสดุภัณฑ,กมลการกุญแจ,บริษัทบัณฑิตสเตชั่น PR0600064050024
เนอรี่ จํากัด,นางสุกัญญา จีนเมือง,รัตนา อําไพ
สุทธิพงษ

06/05/2021 -

-

PR0600064050023

06/05/2021 -

-

PO0600064050002

11/05/2021 -

-

6,834.00

58,200.00
1,400.00

58,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประจิน แจงเนตร
1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

หน ้า 912

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9581 จางกําจัดสารเคมี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
53,217.52

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

53,217.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050036
11/05/2021 -

14,723.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพพลาย จํากัด

PR0600064050039

11/05/2021 -

-

9582 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

14,723.20

9583 ขออนุมัติคาวัสดุอื่นๆ

6,238.10

6,238.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064050040

11/05/2021 -

-

9584 ขออนุมัติซื้อโลรางวัล

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ศรีชลสปอรต

PR0600064050053

12/05/2021 -

-

9585 ขออนุมัติซื้อ

4,085.00

4,085.00 เฉพาะเจาะจง ราน Mr.Print
มรภ.สมเด็จเจา
พระยา รานเบสซีรอก
รานไพรเดช สุทธิเรือง
รานมายกอปป ราน
เอส เอส เซอรวิส
แอนด ซัพพลาย
ราน เอส เอส ซีร็อกซ
รานนางสุกัญญา
จีนเมือง ราน Big Tiger
รานถายคลอง และบริษัท
บัณฑิตสเตชันเนอรี่ จํากัด

PR0600064050064

13/05/2021 -

-

PR0600064050057

13/05/2021 -

-

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแกมมาโก(ประเทศไทย)จํากัด, AC HardKits PR0600064050059

13/05/2021 -

-

14/05/2021 -

-

9586 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ
9587 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 4 รายการ
9588 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

520.00
3,300.00
15,000.00

520.00 เฉพาะเจาะจง เฮงยงไถ+บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนออรี่ จํากัด

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

หน ้า 913

PR0600064050076

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9589 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050082
14/05/2021 -

9590 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064050088

14/05/2021 -

-

9591 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

PR0600064050117

14/05/2021 -

-

9592 ซอมครุภัณฑ

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PR0600064050107

14/05/2021 -

-

9593 ซอมปมน้ําอาคารวิทชีวภาพ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมทรัพย มอรเตอร เซอรวิส

PR0600064050110

14/05/2021 -

-

9594 วัสดุ

2,730.00

2,730.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน

PR0600064050100

14/05/2021 -

-

9595 วัสดุ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064050096

14/05/2021 -

-

9596 คาซอมแซมบํารุงรักษา

1,299.00

1,299.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064050087

14/05/2021 -

-

9597 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

PR0600064050109

14/05/2021 -

-

9598 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064050105

14/05/2021 -

-

หน ้า 914

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9599 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050111
14/05/2021 -

9600 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อโรชา บรรจงการ

PR0600064050115

14/05/2021 -

-

9601 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064050106

14/05/2021 -

-

9602 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

PR0600064050113

14/05/2021 -

-

9603 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600064050116

14/05/2021 -

-

9604 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600064050108

14/05/2021 -

-

9605 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

PR0600064050136

14/05/2021 -

-

หน ้า 915

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9606 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050129
14/05/2021 -

9607 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600064050127

14/05/2021 -

-

9608 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600064050133

14/05/2021 -

-

9609 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064050121

14/05/2021 -

-

9610 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

PR0600064050139

14/05/2021 -

-

9611 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

PR0600064050135

14/05/2021 -

-

9612 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600064050131

14/05/2021 -

-

หน ้า 916

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9613 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050119
14/05/2021 -

9614 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600064050138

14/05/2021 -

-

9615 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600064050118

14/05/2021 -

-

9616 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064050126

14/05/2021 -

-

9617 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ขุนเที่ยง

PR0600064050140

14/05/2021 -

-

9618 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064050124

14/05/2021 -

-

9619 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

PR0600064050123

14/05/2021 -

-

หน ้า 917

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9620 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050130
14/05/2021 -

9621 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

PR0600064050067

14/05/2021 -

-

9622 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600064050069

14/05/2021 -

-

9623 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064050072

14/05/2021 -

-

9624 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชติภัคร สาสุนทรา

PR0600064050090

14/05/2021 -

-

9625 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600064050095

14/05/2021 -

-

9626 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600064050081

14/05/2021 -

-

หน ้า 918

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9627 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050065
14/05/2021 -

9628 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064050103

14/05/2021 -

-

9629 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวิมล มาโค

PR0600064050098

14/05/2021 -

-

9630 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

PR0600064050134

14/05/2021 -

-

9631 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ แกวปาน

PR0600064050092

14/05/2021 -

-

9632 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064050066

14/05/2021 -

-

9633 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064050070

14/05/2021 -

-

หน ้า 919

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9634 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050091
14/05/2021 -

9635 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600064050125

14/05/2021 -

-

9636 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064050137

14/05/2021 -

-

9637 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600064050083

14/05/2021 -

-

9638 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600064050099

14/05/2021 -

-

9639 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600064050079

14/05/2021 -

-

9640 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064050085

14/05/2021 -

-

หน ้า 920

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9641 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050101
14/05/2021 -

9642 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600064050128

14/05/2021 -

-

9643 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064050093

14/05/2021 -

-

9644 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064050073

14/05/2021 -

-

9645 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600064050080

14/05/2021 -

-

9646 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600064050122

14/05/2021 -

-

9647 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064050104

14/05/2021 -

-

หน ้า 921

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9648 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050068
14/05/2021 -

9649 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ไชยสิทธิ์

PR0600064050120

14/05/2021 -

-

9650 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600064050071

14/05/2021 -

-

9651 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600064050089

14/05/2021 -

-

9652 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600064050077

14/05/2021 -

-

9653 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600064050086

14/05/2021 -

-

9654 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600064050097

14/05/2021 -

-

หน ้า 922

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9655 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050084
14/05/2021 -

9656 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600064050112

14/05/2021 -

-

9657 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064050078

14/05/2021 -

-

9658 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600064050094

14/05/2021 -

-

9659 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600064050114

14/05/2021 -

-

9660 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ไตรรัตนกสิกุล

PR0600064050150

17/05/2021 -

-

9661 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600064050175

17/05/2021 -

-

หน ้า 923

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9662 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050182
17/05/2021 -

9663 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

PR0600064050192

17/05/2021 -

-

9664 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064050196

17/05/2021 -

-

9665 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064050202

17/05/2021 -

-

9666 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600064050178

17/05/2021 -

-

9667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064050179

17/05/2021 -

-

9668 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600064050181

17/05/2021 -

-

หน ้า 924

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9669 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050185
17/05/2021 -

9670 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064050198

17/05/2021 -

-

9671 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064050199

17/05/2021 -

-

9672 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

PR0600064050194

17/05/2021 -

-

9673 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064050201

17/05/2021 -

-

9674 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064050184

17/05/2021 -

-

9675 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064050177

17/05/2021 -

-

หน ้า 925

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9676 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050186
17/05/2021 -

9677 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064050187

17/05/2021 -

-

9678 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064050190

17/05/2021 -

-

9679 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600064050176

17/05/2021 -

-

9680 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064050200

17/05/2021 -

-

9681 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064050195

17/05/2021 -

-

9682 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600064050188

17/05/2021 -

-

หน ้า 926

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9683 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050189
17/05/2021 -

9684 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064050197

17/05/2021 -

-

9685 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

PR0600064050191

17/05/2021 -

-

9686 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

PR0600064050162

17/05/2021 -

-

9687 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600064050151

17/05/2021 -

-

9688 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064050161

17/05/2021 -

-

9689 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064050159

17/05/2021 -

-

หน ้า 927

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9690 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050149
17/05/2021 -

9691 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา บุญเฟรือง

PR0600064050146

17/05/2021 -

-

9692 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600064050144

17/05/2021 -

-

9693 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600064050164

17/05/2021 -

-

9694 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600064050167

17/05/2021 -

-

9695 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600064050163

17/05/2021 -

-

9696 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพร เชื้อแดง

PR0600064050147

17/05/2021 -

-

หน ้า 928

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9697 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050157
17/05/2021 -

9698 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600064050155

17/05/2021 -

-

9699 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600064050153

17/05/2021 -

-

9700 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600064050160

17/05/2021 -

-

9701 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600064050141

17/05/2021 -

-

9702 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฐภร อินธกรจินดา

PR0600064050142

17/05/2021 -

-

9703 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600064050170

17/05/2021 -

-

หน ้า 929

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9704 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050154
17/05/2021 -

9705 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064050165

17/05/2021 -

-

9706 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600064050169

17/05/2021 -

-

9707 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064050148

17/05/2021 -

-

9708 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600064050143

17/05/2021 -

-

9709 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600064050166

17/05/2021 -

-

9710 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ วรานุเศรษฐ

PR0600064050152

17/05/2021 -

-

หน ้า 930

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9711 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050168
17/05/2021 -

9712 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

PR0600064050158

17/05/2021 -

-

9713 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600064050145

17/05/2021 -

-

9714 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สายทิพย พุมเพชร

PR0600064050173

17/05/2021 -

-

9715 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ เลิศโพธิ์ดํารงชัย

PR0600064050172

17/05/2021 -

-

9716 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600064050174

17/05/2021 -

-

9717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600064050193

17/05/2021 -

-

9718 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

4,601.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064050224

18/05/2021 -

-

หน ้า 931

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9719 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,902.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064050003
18/05/2021 -

9720 ขออนุมัติจางซอมเครื่องชั่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064050203

18/05/2021 -

-

9721 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

7,867.71

7,867.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด

PR0600064050221

18/05/2021 -

-

9722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน

PR0600064050230

18/05/2021 -

-

9723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064050228

18/05/2021 -

-

9724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชา ค้ําชู

PR0600064050210

18/05/2021 -

-

9725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

PR0600064050212

18/05/2021 -

-

9726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600064050227

18/05/2021 -

-

9727 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600064050237

18/05/2021 -

-

หน ้า 932

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9728 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050214
18/05/2021 -

9729 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064050225

18/05/2021 -

-

9730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

PR0600064050241

18/05/2021 -

-

9731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600064050233

18/05/2021 -

-

9732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064050231

18/05/2021 -

-

9733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌัชลียา มีมะโน

PR0600064050217

18/05/2021 -

-

9734 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีบัวบาน

PR0600064050206

18/05/2021 -

-

หน ้า 933

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050239
18/05/2021 -

9736 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600064050213

18/05/2021 -

-

9737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร สุนทร

PR0600064050207

18/05/2021 -

-

9738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวี เที่ยงดี

PR0600064050234

18/05/2021 -

-

9739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600064050232

18/05/2021 -

-

9740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา จันทรชา

PR0600064050215

18/05/2021 -

-

9741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชารัตน เข็มมาลัย

PR0600064050236

18/05/2021 -

-

หน ้า 934

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9742 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050211
18/05/2021 -

9743 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ศรีสุข

PR0600064050240

18/05/2021 -

-

9744 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600064050235

18/05/2021 -

-

9745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600064050226

18/05/2021 -

-

9746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรายุทธ เผือกสุก

PR0600064050220

18/05/2021 -

-

9747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064050219

18/05/2021 -

-

9748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกะตะปญ ทองแยม

PR0600064050209

18/05/2021 -

-

หน ้า 935

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร เลาอรุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050229
18/05/2021 -

9750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร รัตนะมงคลกุล

PR0600064050208

18/05/2021 -

-

9751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล พุมสกุล

PR0600064050238

18/05/2021 -

-

9752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

PR0600064050222

18/05/2021 -

-

9753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต จันทรง

PR0600064050223

18/05/2021 -

-

9754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล จันมา

PR0600064050205

18/05/2021 -

-

9755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

PR0600064050204

18/05/2021 -

-

หน ้า 936

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050254
19/05/2021 -

9757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064050255

19/05/2021 -

-

9758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

PR0600064050252

19/05/2021 -

-

9759 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064050250

19/05/2021 -

-

9760 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600064050245

19/05/2021 -

-

9761 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600064050257

19/05/2021 -

-

9762 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600064050251

19/05/2021 -

-

หน ้า 937

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9763 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุจิตรา มานูเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050247
19/05/2021 -

9764 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064050244

19/05/2021 -

-

9765 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

PR0600064050248

19/05/2021 -

-

9766 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา แซเตียว

PR0600064050253

19/05/2021 -

-

9767 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064050246

19/05/2021 -

-

9768 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600064050242

19/05/2021 -

-

9769 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064050249

19/05/2021 -

-

หน ้า 938

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9770 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา บุญแลบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050243
19/05/2021 -

9771 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064050285

21/05/2021 -

-

9772 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา สุดสงวน

PR0600064050302

21/05/2021 -

-

9773 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600064050280

21/05/2021 -

-

9774 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064050303

21/05/2021 -

-

9775 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064050288

21/05/2021 -

-

9776 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064050293

21/05/2021 -

-

หน ้า 939

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9777 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050291
21/05/2021 -

9778 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600064050296

21/05/2021 -

-

9779 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600064050300

21/05/2021 -

-

9780 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600064050290

21/05/2021 -

-

9781 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064050277

21/05/2021 -

-

9782 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064050295

21/05/2021 -

-

9783 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064050281

21/05/2021 -

-

หน ้า 940

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9784 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050297
21/05/2021 -

9785 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

PR0600064050301

21/05/2021 -

-

9786 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064050284

21/05/2021 -

-

9787 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064050298

21/05/2021 -

-

9788 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

PR0600064050282

21/05/2021 -

-

9789 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064050292

21/05/2021 -

-

9790 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064050286

21/05/2021 -

-

หน ้า 941

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9791 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรดา สมุทรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050299
21/05/2021 -

9792 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064050276

21/05/2021 -

-

9793 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064050289

21/05/2021 -

-

9794 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064050287

21/05/2021 -

-

9795 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064050294

21/05/2021 -

-

9796 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น 7รายการ (สารเคมี)

9,455.59

9,455.59 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

PR0600064050275

21/05/2021 -

-

9797 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น 4 รายการ (หมึกพิมพ)

14,600.00

14,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PO0600064050004

21/05/2021 -

-

9798 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น 2 รายการ (สารเคมี)

13,696.00

13,696.00 เฉพาะเจาะจง รานดวงเดือน

PR0600064050278

21/05/2021 -

-

9799 Microcentrifuge tube 1.5 ml
9800 Dialysis tubing cellulose membrane avg

2,407.50

2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064050272

21/05/2021 -

-

11,128.00

11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR0600064050274

21/05/2021 -

-

หน ้า 942

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9801 FETAL BOVINE SERUM,100 ML

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,630.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064050279
21/05/2021 -

9802 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา รอดสมบูรณ

PR0600064050319

25/05/2021 -

-

9803 MES Run Buffer 500 ml

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด

PR0600064050316

25/05/2021 -

-

9804 วัสดุวิทยาศาสตร 5 รายการ

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064050317

25/05/2021 -

-

9805 วัสดุ

6,869.40

6,869.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู อาร ไซเอนทิฟค จํากัด

PR0600064050318

25/05/2021 -

-

9806 ขออนุมัติซื้อ Glycerol AR

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064050322

27/05/2021 -

-

9807 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 7 รายการ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064050325

27/05/2021 -

-

9808 วัสดุ

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0600064050332

28/05/2021 -

-

9809 ขออนุมัติจัดจางซอมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

7,575.00

7,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท จํากัด

PR0700064050002

03/05/2564 -

-

9810 ขออนุมัติจัดจางคาบริการรถเครน,รถหกลอ,ยกตนไม,ยายออก คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค เปลงแสงศรี 3101202144296

PR0700064050001

05/05/2564 -

-

9811 คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 80 ชุด (รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา)

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

PO0700064050004

07/05/2564 -

-

9812 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO meter)

48,578.00

48,578.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรโทรนิกส จํากัด

PO0700064050005

07/05/2564 -

-

9813 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดเยื่อกรองสูญญากาศ

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมคคานิกา จํากัด

PO0700064050006

07/05/2564 -

-

หน ้า 943

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9814 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
39,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064050007
07/05/2564 -

9815 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุผลิตหุนยนต จํานวน 20 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

12,463.00

12,463.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ

PO0700064050008

11/05/2564 -

-

9816 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตหมวดฝาสูบ,เปลี่ยนซีลฝา
หนา,เปลี่ยนโอริงฝาหนาครบชุด,หมวดเพลาขางหลัง,เปลี่ยนซีลเพลา
ขางหลัง,เปลี่ยนผาเบรค ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

14,815.22

14,815.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PO0700064050009

11/05/2564 -

-

9817 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ คือ กระดาษเช็ดมือ, ลวดเย็บ
กระดาษ, ถานอัลคาไลน AA, กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม, ชุดฝกบัวฉีด
ชําระและกระดาษชําระ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

3,057.99

PR0700064050042

14/05/2564 -

-

9818 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณประกอบการทํางานของชุดเยื่อ
กรองสูญญากาศ จํานวน 2 ชุด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

22,256.00

PO0700064050012

18/05/2564 -

-

9819 ขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา)

3,968.10

PR0700064050050

18/05/2564 -

-

3,057.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมคคานิกา จํากัด
3,968.10 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

9820 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1800 VA

24,460.20

24,460.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลเทค168 โซลูซั่น จํากัด

PO0700064050013

18/05/2564 -

-

9821 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานจํานวน 5 รายการ (Optical
Flat 45 mm, Optical Parallel Set 12 mm, Optical Parallel
Set 25 mm, Long Gauge Block Range 125, 150, 175, 200,
250, 300 mm,Caliper Ckecker 300 mm) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจาง

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร จํากัด

PO0700064050014

19/05/2564 -

-

9822 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700064050059

19/05/2564 -

-

9823 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700064050061

19/05/2564 -

-

หน ้า 944

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9824 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชัยบัวแดง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064050063
19/05/2564 -

9825 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา โรจนวัฒนบูลย

PR0700064050066

19/05/2564 -

-

9826 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700064050067

19/05/2564 -

-

9827 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ไรทอง

PR0700064050068

19/05/2564 -

-

9828 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบา บุญประคม

PR0700064050069

19/05/2564 -

-

9829 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนภัส ลือชา

PR0700064050071

19/05/2564 -

-

9830 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700064050072

19/05/2564 -

-

9831 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวัน สุนทรสถิตยวงศ

PR0700064050074

19/05/2564 -

-

9832 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ Brother HL-3270CND 4 สี
จํานวน 4 กลอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

7,960.00

7,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700064050087

21/05/2564 -

-

9833 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติรุจ สุพรหม

PR0700064050088

21/05/2564 -

-

9834 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700064050089

21/05/2564 -

-

9835 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700064050090

21/05/2564 -

-

9836 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700064050091

21/05/2564 -

-

หน ้า 945

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9837 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064050092
21/05/2564 -

9838 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700064050093

21/05/2564 -

-

9839 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700064050094

21/05/2564 -

-

9840 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064050095

21/05/2564 -

-

9841 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700064050096

21/05/2564 -

-

9842 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700064050097

21/05/2564 -

-

9843 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครวินท พิมานทิศากร

PO0700064050015

24/05/2564 -

-

9844 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PO0700064050016

24/05/2564 -

-

9845 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยพร เมี้ยนศิริ

PO0700064050017

24/05/2564 -

-

9846 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PO0700064050018

24/05/2564 -

-

9847 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ บัวกลา

PO0700064050019

24/05/2564 -

-

9848 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน วรรัตน

PO0700064050020

24/05/2564 -

-

9849 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PO0700064050021

24/05/2564 -

-

หน ้า 946

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9850 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064050022
24/05/2564 -

9851 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวุฒิ แยมผกา

PO0700064050023

24/05/2564 -

-

9852 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

PO0700064050024

24/05/2564 -

-

9853 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PO0700064050025

24/05/2564 -

-

9854 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PO0700064050026

24/05/2564 -

-

9855 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ทองหลอ

PO0700064050027

24/05/2564 -

-

9856 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง

PO0700064050028

24/05/2564 -

-

9857 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนาฎ วรรัตนชัยกุล

PO0700064050029

24/05/2564 -

-

9858 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PO0700064050030

24/05/2564 -

-

9859 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิริยกร ศิริกุล

PO0700064050031

24/05/2564 -

-

9860 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PO0700064050032

24/05/2564 -

-

9861 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ Carrier จํานวน 3 รายการ
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม

PO0700064050034

24/05/2564 -

-

9862 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PO0700064050033

24/05/2564 -

-

หน ้า 947

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9863 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
9864 ขออนุมัติจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ เดินทอน้ําทิ้งใหมเดินแยกออก
จากเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง จํานวน 2 ชุด รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจาง
9865 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
8,431.60

800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ
8,431.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064050035
24/05/2564 PR0700064050119

24/05/2564 -

-

PR0800064050001

03/05/2564 -

-

PR0800064050046

20/05/2564 -

-

(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

9866 ขอจัดจางทําสูจิบัตร เพื่อใชในโครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ
นิสิตสาขาจิตรกรรม ''จุด ลาก เสน - Dots Move To The Line''
9867 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤษภาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง พรอมพรรณเซอรวิส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800064050058

28/05/2564 -

-

9868 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800064050060

28/05/2564 -

-

9869 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800064050057

28/05/2564 -

-

9870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800064050075

28/05/2564 -

-

9871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

PR0800064050076

28/05/2564 -

-

9872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800064050073

28/05/2564 -

-

หน ้า 948

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9873 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤษภาคม 2564
9874 จัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064050056
28/05/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800064050061

28/05/2564 -

-

9875 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800064050074

28/05/2564 -

-

9876 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800064050066

28/05/2564 -

-

9877 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800064050064

28/05/2564 -

-

9878 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800064050062

28/05/2564 -

-

9879 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800064050063

28/05/2564 -

-

9880 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800064050067

28/05/2564 -

-

9881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800064050070

28/05/2564 -

-

9882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800064050069

28/05/2564 -

-

หน ้า 949

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064050068
28/05/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800064050065

28/05/2564 -

-

9884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบ
ใหม เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

9885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800064050072

28/05/2564 -

-

9886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800064050077

31/05/2564 -

-

9887 ขอเสนอซ่ อมแซมป้ ายชื�อคณะศึกษาศาสตร์ เนื�องจากพื�น

12,500.00

PR0900064050016

07/05/2564 -

-

12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริ ญ

แผ่นป้ ายคณะศึกษาศาสตร์ชาํ รุ ด แผ่นป้ ายบางชิ�นหลุด สี ซีด
จาง จําเป็ นต้องซ่อมแซมให้สวยงามดังเดิม
9888 ขอเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารบัญชีลงนาม

2,880.00

2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทกั ษ์

PR0900064050022

12/05/2564 -

-

4,550.00

4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอ.ที. ออฟฟิ ศ อีควิพเม้นท์ จํากัด

PR0900064050023

12/05/2564 -

-

นิสิตปฏิบตั ิการสอน เพื�อมอบให้โรงเรี ยนที�มีนิสิตฝึ กสอน
ส่ งทางไปรษณีย ์ หลังจากอบรมออนไลน์เสร็ จสิ�น โครงการ
พัฒนาเครื อข่ายปฏิบตั ิการสอน สัมมนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
อาจารย์พี�เลี�ยง อาจารย์นิเทศ และนิสิตปฏิบตั ิการสอน ระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท
9889 ขอเสนอซื� อหมึกพิมพ์ และสาย LAN หมึกพิมพ์สาํ หรับใช้ป

ริ� นเอกสารราชการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนฯ สาย LAN เพื�อ
เชื�อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างชั�นของอาคาร

หน ้า 950

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9890 ขอเสนอจ้างเหมาย้ายปลัก� ไฟ สายแลน จอ LCD และ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

5,600.00

เดินสายปลัก� ไฟ สายแลน เนื�องจากงานประชาสัมพันธ์มีการ
จัดระเบียบพื�นที�การทํางานใหม่ ทําให้ระยะสายไฟและสาย
แลนไม่เหมาะสมกับการใช้งาน และจอ LCD ชั�น 1 ชํารุ ดใช้
งานไม่ได้จึงต้องย้ายจอ LCDชั�น2 ลงไปแทน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ�

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064050025
13/05/2564 -

9891 ขออนุมตั ิซ�ื อยางมะตอยสําเร็ จรู ป และไบโอนิคดับกลิ�นใน

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง

PR0900064050028

17/05/2564 -

-

9892 ขออนุมตั ิซ�ื ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาอาคารสโมสร

1,472.32

1,472.32 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง

PR0900064050027

17/05/2564 -

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ�

PR0900064050041

19/05/2564 -

-

ห้องนํ�า ยางมะตอยใช้เทพิน� ถนน ที�เป็ นหลุมหน้าตึกคณะ
ศึกษาศาสตร์ และไบโอนิคใช้ดบั กลิ�นเหม็นในห้องนํ�าคณะ
ศึกษาศาสตร์

บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา เนื�องจากคณะศึกษาศาสตร์ขอ
ใช้อาคารสโมสรบุคลากรฯ เพื�อใช้เป็ นห้องปฏิบตั ิการของ
สาขาศิลปศึกษาชัว� คราว ระบบนํ�าประปาไม่ไหล ตรวจสอบ
พบว่าท่อประปาชํารุ ด และเสื� อมสภาพ จําเป็ นต้องซื�อ
อุปกรณ์มาเปลี�ยนให้ใช้งานได้ตามปกติ
9893 ขอเสนอซ่ อมปั� มนํ�าและก๊อกนํ�าซิ�งค์อ่างล้างจาน ของ

ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ เนื�องจากปั�มนํ�ามีน� าํ รั�ว อาจ
ทําให้ไฟดูดได้ และก๊อกนํ�าเสี ย นํ�าไม่ไหล อุดตัน
จําเป็ นต้องซ่อมเพื�อให้ใช้งานได้ตามปกติ

หน ้า 951

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9894 ขออนุมตั ิซ�ื ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาอาคารสโมสร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

826.04

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

826.04 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064050040
19/05/2564 -

บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา (เพิ�มเติม) คณะศึกษาศาสตร์ขอ
ใช้อาคารสโมสรบุคลากรฯ เพื�อใช้เป็ นห้องปฏิบตั ิการของ
สาขาศิลปศึกษาชัว� คราว ตรวจสอบพบว่าท่อประปาชํารุ ด
และเสื� อมสภาพ จําเป็ นต้องซื�ออุปกรณ์มาเปลี�ยนให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
9895 ขออนุมตั ิซ่อมผนังเบา และติดหลอดไฟ ชั�น 6 ของสาขาวิชา

38,000.00

9896 ขอเสนอซื� อนํ�าดื�ม เพื�อให้บริ การสําหรับนิสิต และผูม้ าติดต่อ

245.00
400.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริ ญ

PR0900064050046

20/05/2564 -

-

245 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ�าดื�มบ้านและสวน

PR0900064050049

21/05/2564 -

-

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

PR1000064050001

03/05/2564 -

-

ศิลปะ ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู้ บริ เวณชั�น 6 ใช้เป็ นห้อง
สําหรับการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาศิลปะ ที�ก� นั ห้อง
เสี ยหาย หลุด เนื�องจากลมแรง และแสงไฟไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน
งานบริ การการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

9897 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ค 2564
9898 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000064050024

17/05/2564 -

-

9899 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000064050028

17/05/2564 -

-

9900 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000064050027

17/05/2564 -

-

9901 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000064050030

17/05/2564 -

-

หน ้า 952

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9902 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064050022
17/05/2564 -

9903 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา สุขเจริญ

PR1000064050021

17/05/2564 -

-

9904 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000064050023

17/05/2564 -

-

9905 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000064050025

17/05/2564 -

-

9906 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000064050045

17/05/2564 -

-

9907 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000064050040

17/05/2564 -

-

9908 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000064050041

17/05/2564 -

-

9909 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000064050043

17/05/2564 -

-

9910 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000064050042

17/05/2564 -

-

9911 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

PR1000064050047

17/05/2564 -

-

หน ้า 953

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9912 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064050017
17/05/2564 -

9913 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000064050018

17/05/2564 -

-

9914 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000064050020

17/05/2564 -

-

9915 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000064050012

17/05/2564 -

-

9916 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000064050013

17/05/2564 -

-

9917 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000064050014

17/05/2564 -

-

9918 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000064050019

17/05/2564 -

-

9919 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา วงษสมศรี

PR1000064050015

17/05/2564 -

-

9920 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000064050016

17/05/2564 -

-

9921 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000064050039

17/05/2564 -

-

หน ้า 954

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9922 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064050038
17/05/2564 -

9923 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000064050031

17/05/2564 -

-

9924 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย พรมมา

PR1000064050032

17/05/2564 -

-

9925 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000064050033

17/05/2564 -

-

9926 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000064050034

17/05/2564 -

-

9927 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000064050036

17/05/2564 -

-

9928 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000064050037

17/05/2564 -

-

9929 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตพรต ภัทรเจริญวรกุล

PR1000064050044

17/05/2564 -

-

9930 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000064050035

17/05/2564 -

-

9931 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000064050046

17/05/2564 -

-

หน ้า 955

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9932 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064050008
17/05/2564 -

9933 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000064050010

17/05/2564 -

-

9934 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000064050011

17/05/2564 -

-

9935 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000064050009

17/05/2564 -

-

9936 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000064050026

17/05/2564 -

-

9937 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000064050029

17/05/2564 -

-

9938 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษชําระมวนใหญ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR1000064050048

20/05/2564 -

-

9939 ขออนุมัติเบิกเงินหมึกพิมพเลเซอรสี

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000064050049

20/05/2564 -

-

9940 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายชื่ออาจารยทัดดาว พาหาทรัพยอนันต

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064050051

24/05/2564 -

-

9941 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
9942 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 44 ถัง

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064050052

24/05/2564 -

-

PR1200064050017

14/05/2564 -

-

1,540.00

1,540.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
1,540.00 บาท

หน ้า 956

ราคาที่ตกลงฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9943 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 11.43 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115
ชลบุร)ี
9944 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง
เพื่อเลางครื่องปรับอากาศตามแผนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 7 เครื่อง
9945 จัดเชาอุปกรณโสตทัศนูปกรณฯ จํานวน 2 รายการ
9946 จัดซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ HDMI to VGA จํานวน 16 ชิ้น
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วีพาวเวอรแกสโซฮอล 95
จางทําฉากกั้นสําหรับโตะผูบริหารและหองประชุม
ขอเบิกเงินคาไปรษณีย เดือนมีนาคม 2564
ซื้อปลั๊กแปลงขาปลั๊กเครื่องใชไฟฟา
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ

ซ อหมึกเครื่องพิม79
พ เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ
ฟงสชั่นขาว-ดํา
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
ซื้อน้ํายาลางหองน้ํา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00

8,827.00

52,500.00
4,160.00
400.00
25,091.50
165.00
160.00
1,550.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,100.00
1,500.00
3,000.00
1,500.00
4,990.00
1,500.00
5,000.00
2,700.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
400.00 บาท
8,827.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
8,827.00 บาท

ราคาที่ตกลงฯ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064050018
18/05/2564 -

ราคาที่ตกลงฯ

PR1200064050020

18/05/2564 -

-

PR1200064050019

18/05/2564 -

-

PR1200064050025

28/05/2564 -

-

PR1300064050012
PR1300064050011
PR1300064050017
PR1300064050035
PR1300064050031
PR1300064050027
PR1300064050024
PR1300064050028
PR1300064050029
PR1300064050025
PR1300064050032
PR1300064050033
PR1300064050026
PR1300064050034
PR1300064050036
PR1300064050030
PR1300064050053
PR1300064050070
PR1300064050077
PR1300064050074

03/05/2564 06/05/2564 06/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 11/05/2564 14/05/2564 14/05/2564 14/05/2564 14/05/2564 -

-

52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แกวแหวน
ราคาที่ตกลงฯ
52,500.00 บาท
4,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
4,160.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง
25,091.50 เฉพาะเจาะจง บ.ชูขวัญ เฟอรนิช กัด
165.00 พิเศษ
สนง.ไปรษณย ม.บูรพา
160.00 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาพานิช
1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
2,700.00 เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาชลบุรี
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
หน ้า 957

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
9996

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นายทศางค ธาวนพงษ
วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาวจิราภรณ บุญน้ําชู
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นพหงษขจร
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
ไชยวงค
เหมือนรักษา
นายปองคุณ นันทนาเนตรุง
ทาพริก
นายศิลา จินนิกร

หน ้า 958

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050075
14/05/2564 PR1300064050057
14/05/2564 PR1300064050054
14/05/2564 PR1300064050056
14/05/2564 PR1300064050076
14/05/2564 PR1300064050078
14/05/2564 PR1300064050073
14/05/2564 PR1300064050052
14/05/2564 PR1300064050083
14/05/2564 PR1300064050084
14/05/2564 PR1300064050085
14/05/2564 PR1300064050086
14/05/2564 PR1300064050088
14/05/2564 PR1300064050087
14/05/2564 PR1300064050063
14/05/2564 PR1300064050064
14/05/2564 PR1300064050047
14/05/2564 PR1300064050089
14/05/2564 PR1300064050067
14/05/2564 PR1300064050068
14/05/2564 PR1300064050050
14/05/2564 PR1300064050051
14/05/2564 PR1300064050072
14/05/2564 PR1300064050071
14/05/2564 PR1300064050043
14/05/2564 PR1300064050044
14/05/2564 PR1300064050045
14/05/2564 PR1300064050046
14/05/2564 PR1300064050048
14/05/2564 PR1300064050049
14/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
9997
9998
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชําระ ถุงขยะดํา น้ํายาดันฝุน
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,576.50
5,000.00
5,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,576.50 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุรชาติ ผองพรรณ
สิทธินนท
นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
แกสําโรง
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายณัฐกานต บุญทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
นายเมธี แนบเชย
บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
น.ส. พาสนา สําเภา
นายอนุชิต เอมสถิตย
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวภัทรียา ผดาวัลย
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข

หน ้า 959

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050069
14/05/2564 PR1300064050065
14/05/2564 PR1300064050058
14/05/2564 PR1300064050039
14/05/2564 PR1300064050040
14/05/2564 PR1300064050059
14/05/2564 PR1300064050042
14/05/2564 PR1300064050062
14/05/2564 PR1300064050060
14/05/2564 PR1300064050081
14/05/2564 PR1300064050080
14/05/2564 PR1300064050082
14/05/2564 PR1300064050038
14/05/2564 PR1300064050079
14/05/2564 PR1300064050061
14/05/2564 PR1300064050041
14/05/2564 PR1300064050066
14/05/2564 PR1300064050055
14/05/2564 PR1300064050116
17/05/2564 PR1300064050102
17/05/2564 PR1300064050096
17/05/2564 PR1300064050097
17/05/2564 PR1300064050098
17/05/2564 PR1300064050119
17/05/2564 PR1300064050138
17/05/2564 PR1300064050139
17/05/2564 PR1300064050117
17/05/2564 PR1300064050115
17/05/2564 PR1300064050136
17/05/2564 PR1300064050118
17/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาย วรเกีตรติ มิตรอุปถัมภ
นาย อัครพงศ วสุนันต
จูเจริญ
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. ธัญชนา นพรัตน
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวสุวดี แสงบุญ
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นายธนพล สุดเฉลียว
ธัญญาวาส
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร

หน ้า 960

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050140
17/05/2564 PR1300064050099
17/05/2564 PR1300064050137
17/05/2564 PR1300064050114
17/05/2564 PR1300064050125
17/05/2564 PR1300064050093
17/05/2564 PR1300064050131
17/05/2564 PR1300064050113
17/05/2564 PR1300064050112
17/05/2564 PR1300064050092
17/05/2564 PR1300064050094
17/05/2564 PR1300064050126
17/05/2564 PR1300064050127
17/05/2564 PR1300064050110
17/05/2564 PR1300064050129
17/05/2564 PR1300064050108
17/05/2564 PR1300064050132
17/05/2564 PR1300064050133
17/05/2564 PR1300064050134
17/05/2564 PR1300064050135
17/05/2564 PR1300064050109
17/05/2564 PR1300064050128
17/05/2564 PR1300064050107
17/05/2564 PR1300064050105
17/05/2564 PR1300064050106
17/05/2564 PR1300064050111
17/05/2564 PR1300064050120
17/05/2564 PR1300064050122
17/05/2564 PR1300064050121
17/05/2564 PR1300064050101
17/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
บํารุงเกียรติ์
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายจิรวิทย มาลา
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายชาญวิทย ราชบุรี
นายนันทพงศ พิมพเงิน
นายบุชริน ขําวิลัย
สุขประเสริฐ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. จารุพักตร ศรีสวัสดิ์
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. สุดารัตน หอทอง

หน ้า 961

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050104
17/05/2564 PR1300064050123
17/05/2564 PR1300064050124
17/05/2564 PR1300064050103
17/05/2564 PR1300064050100
17/05/2564 PR1300064050095
17/05/2564 PR1300064050157
18/05/2564 PR1300064050177
18/05/2564 PR1300064050156
18/05/2564 PR1300064050198
18/05/2564 PR1300064050220
18/05/2564 PR1300064050221
18/05/2564 PR1300064050158
18/05/2564 PR1300064050176
18/05/2564 PR1300064050218
18/05/2564 PR1300064050197
18/05/2564 PR1300064050219
18/05/2564 PR1300064050199
18/05/2564 PR1300064050200
18/05/2564 PR1300064050222
18/05/2564 PR1300064050196
18/05/2564 PR1300064050180
18/05/2564 PR1300064050159
18/05/2564 PR1300064050160
18/05/2564 PR1300064050178
18/05/2564 PR1300064050179
18/05/2564 PR1300064050212
18/05/2564 PR1300064050174
18/05/2564 PR1300064050187
18/05/2564 PR1300064050195
18/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชัญญาณิน พรรณนา
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนาธิป สุกใส
นายธีระ กองบุญ
นายนวพล บุญถนอม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
เพิ่มพูลผล

หน ้า 962

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050194
18/05/2564 PR1300064050213
18/05/2564 PR1300064050211
18/05/2564 PR1300064050216
18/05/2564 PR1300064050175
18/05/2564 PR1300064050167
18/05/2564 PR1300064050147
18/05/2564 PR1300064050206
18/05/2564 PR1300064050188
18/05/2564 PR1300064050189
18/05/2564 PR1300064050149
18/05/2564 PR1300064050171
18/05/2564 PR1300064050191
18/05/2564 PR1300064050172
18/05/2564 PR1300064050192
18/05/2564 PR1300064050169
18/05/2564 PR1300064050154
18/05/2564 PR1300064050207
18/05/2564 PR1300064050193
18/05/2564 PR1300064050209
18/05/2564 PR1300064050146
18/05/2564 PR1300064050173
18/05/2564 PR1300064050186
18/05/2564 PR1300064050153
18/05/2564 PR1300064050148
18/05/2564 PR1300064050151
18/05/2564 PR1300064050217
18/05/2564 PR1300064050150
18/05/2564 PR1300064050152
18/05/2564 PR1300064050214
18/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวสพล รุปประมาณ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
น.ส. พัชรี สุขแกว
นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด

หน ้า 963

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050166
18/05/2564 PR1300064050215
18/05/2564 PR1300064050155
18/05/2564 PR1300064050170
18/05/2564 PR1300064050168
18/05/2564 PR1300064050190
18/05/2564 PR1300064050162
18/05/2564 PR1300064050202
18/05/2564 PR1300064050182
18/05/2564 PR1300064050161
18/05/2564 PR1300064050201
18/05/2564 PR1300064050142
18/05/2564 PR1300064050203
18/05/2564 PR1300064050143
18/05/2564 PR1300064050183
18/05/2564 PR1300064050204
18/05/2564 PR1300064050165
18/05/2564 PR1300064050185
18/05/2564 PR1300064050181
18/05/2564 PR1300064050141
18/05/2564 PR1300064050163
18/05/2564 PR1300064050184
18/05/2564 PR1300064050164
18/05/2564 PR1300064050205
18/05/2564 PR1300064050144
18/05/2564 PR1300064050145
18/05/2564 PR1300064050225
19/05/2564 PR1300064050227
19/05/2564 PR1300064050247
19/05/2564 PR1300064050248
19/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกชัย เสาหงษ
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
แข็งขัน
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวนวรัตน นวลนุกูล
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุริศา พิกุลทอง

หน ้า 964

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050289
19/05/2564 PR1300064050239
19/05/2564 PR1300064050240
19/05/2564 PR1300064050242
19/05/2564 PR1300064050260
19/05/2564 PR1300064050261
19/05/2564 PR1300064050262
19/05/2564 PR1300064050283
19/05/2564 PR1300064050284
19/05/2564 PR1300064050263
19/05/2564 PR1300064050264
19/05/2564 PR1300064050280
19/05/2564 PR1300064050281
19/05/2564 PR1300064050241
19/05/2564 PR1300064050282
19/05/2564 PR1300064050271
19/05/2564 PR1300064050290
19/05/2564 PR1300064050252
19/05/2564 PR1300064050253
19/05/2564 PR1300064050292
19/05/2564 PR1300064050293
19/05/2564 PR1300064050254
19/05/2564 PR1300064050230
19/05/2564 PR1300064050231
19/05/2564 PR1300064050255
19/05/2564 PR1300064050276
19/05/2564 PR1300064050256
19/05/2564 PR1300064050234
19/05/2564 PR1300064050235
19/05/2564 PR1300064050236
19/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10177
10178
10179
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นายกฤษดา ประจําถิ่น
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
กาญสมเหมาะ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุชาติ เจริญสุข
วายะโยะ
กัสปะ
หวันตาหลา
หวันตาหลา
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางดวงตา แสงก่ํา
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
สงกา
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน

หน ้า 965

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050278
19/05/2564 PR1300064050250
19/05/2564 PR1300064050257
19/05/2564 PR1300064050291
19/05/2564 PR1300064050270
19/05/2564 PR1300064050251
19/05/2564 PR1300064050229
19/05/2564 PR1300064050272
19/05/2564 PR1300064050232
19/05/2564 PR1300064050273
19/05/2564 PR1300064050274
19/05/2564 PR1300064050233
19/05/2564 PR1300064050237
19/05/2564 PR1300064050275
19/05/2564 PR1300064050238
19/05/2564 PR1300064050294
19/05/2564 PR1300064050277
19/05/2564 PR1300064050258
19/05/2564 PR1300064050259
19/05/2564 PR1300064050279
19/05/2564 PR1300064050266
19/05/2564 PR1300064050267
19/05/2564 PR1300064050286
19/05/2564 PR1300064050287
19/05/2564 PR1300064050288
19/05/2564 PR1300064050228
19/05/2564 PR1300064050265
19/05/2564 PR1300064050269
19/05/2564 PR1300064050246
19/05/2564 PR1300064050226
19/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายธนัฏฐา ศิริศรี
กรมบัวภา
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
ชั้นเจริญศรี
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางทํานอง สุขแกว
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นครกัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายจิรวัฒน นบนอม
นายประครอง แสงก่ํา

หน ้า 966

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050268
19/05/2564 PR1300064050249
19/05/2564 PR1300064050245
19/05/2564 PR1300064050285
19/05/2564 PR1300064050224
19/05/2564 PR1300064050356
20/05/2564 PR1300064050313
20/05/2564 PR1300064050311
20/05/2564 PR1300064050357
20/05/2564 PR1300064050380
20/05/2564 PR1300064050316
20/05/2564 PR1300064050371
20/05/2564 PR1300064050351
20/05/2564 PR1300064050348
20/05/2564 PR1300064050368
20/05/2564 PR1300064050328
20/05/2564 PR1300064050307
20/05/2564 PR1300064050306
20/05/2564 PR1300064050309
20/05/2564 PR1300064050347
20/05/2564 PR1300064050329
20/05/2564 PR1300064050367
20/05/2564 PR1300064050350
20/05/2564 PR1300064050326
20/05/2564 PR1300064050369
20/05/2564 PR1300064050305
20/05/2564 PR1300064050370
20/05/2564 PR1300064050308
20/05/2564 PR1300064050346
20/05/2564 PR1300064050327
20/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ภิญโญวรกุล
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
น.ส. วรรณนิภา บังใบ
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด

หน ้า 967

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050325
20/05/2564 PR1300064050323
20/05/2564 PR1300064050300
20/05/2564 PR1300064050364
20/05/2564 PR1300064050365
20/05/2564 PR1300064050362
20/05/2564 PR1300064050343
20/05/2564 PR1300064050320
20/05/2564 PR1300064050383
20/05/2564 PR1300064050304
20/05/2564 PR1300064050363
20/05/2564 PR1300064050301
20/05/2564 PR1300064050302
20/05/2564 PR1300064050303
20/05/2564 PR1300064050345
20/05/2564 PR1300064050321
20/05/2564 PR1300064050342
20/05/2564 PR1300064050385
20/05/2564 PR1300064050324
20/05/2564 PR1300064050382
20/05/2564 PR1300064050384
20/05/2564 PR1300064050366
20/05/2564 PR1300064050386
20/05/2564 PR1300064050340
20/05/2564 PR1300064050341
20/05/2564 PR1300064050322
20/05/2564 PR1300064050318
20/05/2564 PR1300064050361
20/05/2564 PR1300064050319
20/05/2564 PR1300064050359
20/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกานตนิติ การเสนารักษ
รอบคอบ
สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
สุขสวาง
จันทโยธา
ศิริวัฒน
นายปุณญสิต สุขสวาง

หน ้า 968

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050298
20/05/2564 PR1300064050378
20/05/2564 PR1300064050373
20/05/2564 PR1300064050299
20/05/2564 PR1300064050339
20/05/2564 PR1300064050353
20/05/2564 PR1300064050360
20/05/2564 PR1300064050376
20/05/2564 PR1300064050334
20/05/2564 PR1300064050317
20/05/2564 PR1300064050377
20/05/2564 PR1300064050352
20/05/2564 PR1300064050314
20/05/2564 PR1300064050354
20/05/2564 PR1300064050336
20/05/2564 PR1300064050379
20/05/2564 PR1300064050381
20/05/2564 PR1300064050312
20/05/2564 PR1300064050333
20/05/2564 PR1300064050315
20/05/2564 PR1300064050355
20/05/2564 PR1300064050374
20/05/2564 PR1300064050372
20/05/2564 PR1300064050310
20/05/2564 PR1300064050330
20/05/2564 PR1300064050358
20/05/2564 PR1300064050331
20/05/2564 PR1300064050375
20/05/2564 PR1300064050332
20/05/2564 PR1300064050296
20/05/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10297
10298
10299
10300
10301
10302

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถกระบะทะเบียน บล 7421 ชบ.

10303
10304
10305
10306
10307

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ
ซื้อกระดาษถายเอกสารเอ 4
ซื้อหมึกเครื่ องพิมพ79 เอ
จางทําตรายาง
ขออนุมัติจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานชวยงาน
ศูนยบริการการคาระหวางประเทศ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2,600.00
1,500.00
1,800.00
1,500.00
770.00
75,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายพนมกร หอมเสียง
นายภควัต นิลขะ
มัตตัญุกุล
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064050335
20/05/2564 PR1300064050297
20/05/2564 PR1300064050337
20/05/2564 PR1300064050295
20/05/2564 PR1300064050338
20/05/2564 PR1300064050388
25/05/2564 -

ขอเสนอแนะ

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
770.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
รานแสนสุขกราฟฟค
นายพงศพัฒน ถึงพันธ

PR1300064050390
PR1300064050389
PR1300064050400
PR1300064050399
PO1600064050001

25/05/2564 25/05/2564 27/05/2564 27/05/2564 03/05/2021 -

-

-

10308 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายพรอมขาตั้ง

4,708.00

4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ โพรเทค จํากัด

PR1600064050018

07/05/2021 -

-

10309 ขออนุมัติจางปริ้นและเขาเลมเอกสารหลักสูตรคณะโลจิสติกส

2,217.00

2,217.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป

PR1600064050030

12/05/2021 -

-

10310 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ประจําป พ.ศ.2564

3,800.00

2,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด, ราน
PR1600064050034
ดอกไมเจียมจิตต, แมประภาสังฆภัณฑ, บริษัท ซี.
เจ. เอ็กซเพรส กรุป จํากัด

14/05/2021 -

-

10311 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น.บี คอมพิวเตอร

PR1600064050035

14/05/2021 -

-

10312 ขออนุมัติซื้อแฟมสันกวาง,อินเด็กซพลาสติก,เมาส,ยาฉีดกําจัดปลวก

2,302.19

2,302.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600064050049

18/05/2021 -

-

หน ้า 969

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10313 ขออนุมัติจางปริ้นเอกสารและเขาเลม

10314 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,470.00

80.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,470.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป, ลูกน้ํา เซอรวิส

80.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1600064050050
20/05/2021 -

PR1600064050056

25/05/2021 -

-

10315 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนค

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR1700064050015

12/05/2021 -

-

10316 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนต

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR1700064050016

12/05/2021 -

-

PO1700064050002

20/05/2021 -

-

PR1700064050022

15/05/2021 -

-

10317 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษามอเตอรและปมน้ําดีชั้น ๑
10318 ขออนุมัติเสนอซื้อหลอดไฟในลิฟตโดยสาร
10319 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาดประจําเดือน มิ.ย.-ก.ย.64
10320 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 5/2564

28,355.00
140.00

28,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด
140.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

68,358.45

68,358.45 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส

PO1700064050003

28/05/2021 -

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

PR1800064050001

03/05/2021 -

-

10321 ขออนุมัติจางเหมาลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

98,761.00

98,761.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/เสนอราคา 98,761 บาท

PO1800064050001

14/05/2021 -

-

10322 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 1,700 บาท

PR1800064050013

17/05/2021 -

-

10323 ขออนุมัติจางถายเอกสารพรอมเขาเลม (โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ)

2,680.00

2,680.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 2,680 บาท

PR1800064050015

17/05/2021 -

-

หน ้า 970

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10324 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064050053
20/05/2021 -

10325 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

PR1800064050031

20/05/2021 -

-

10326 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064050035
บาท

20/05/2021 -

-

10327 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064050033

20/05/2021 -

-

10328 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050032

20/05/2021 -

-

10329 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050034

20/05/2021 -

-

10330 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050049

20/05/2021 -

-

10331 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064050047
บาท

20/05/2021 -

-

10332 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050045

20/05/2021 -

-

10333 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064050048
บาท

20/05/2021 -

-

หน ้า 971

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10334 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050046
20/05/2021 -

10335 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064050041

20/05/2021 -

-

10336 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064050040
บาท

20/05/2021 -

-

10337 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050042

20/05/2021 -

-

10338 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050044

20/05/2021 -

-

10339 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064050021

20/05/2021 -

-

10340 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050027

20/05/2021 -

-

10341 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064050026

20/05/2021 -

-

10342 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064050025

20/05/2021 -

-

10343 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050028

20/05/2021 -

-

หน ้า 972

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10344 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064050029
20/05/2021 -

10345 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050024

20/05/2021 -

-

10346 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050023

20/05/2021 -

-

10347 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050022

20/05/2021 -

-

10348 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050030

20/05/2021 -

-

10349 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050038

20/05/2021 -

-

10350 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050036

20/05/2021 -

-

10351 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050039

20/05/2021 -

-

10352 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050037

20/05/2021 -

-

10353 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064050018

20/05/2021 -

-

หน ้า 973

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10354 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064050020
20/05/2021 -

10355 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050016

20/05/2021 -

-

10356 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050019

20/05/2021 -

-

10357 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050017

20/05/2021 -

-

10358 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050051

20/05/2021 -

-

10359 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800064050052
บาท

20/05/2021 -

-

10360 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050054

20/05/2021 -

-

10361 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050050

20/05/2021 -

-

10362 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

PR1800064050043

20/05/2021 -

-

10363 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

PR1800064050094

21/05/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท
หน ้า 974

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10364 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกวริน บุญเพิ่มทรัพย/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064050090
21/05/2021 -

10365 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064050093

21/05/2021 -

-

10366 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050092

21/05/2021 -

-

10367 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050091

21/05/2021 -

-

10368 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064050074

21/05/2021 -

-

10369 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050071

21/05/2021 -

-

10370 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050072

21/05/2021 -

-

10371 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064050073

21/05/2021 -

-

10372 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064050070

21/05/2021 -

-

10373 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050084

21/05/2021 -

-

หน ้า 975

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10374 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064050086
21/05/2021 บาท

10375 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064050089

21/05/2021 -

-

10376 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050088

21/05/2021 -

-

10377 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จัตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050087

21/05/2021 -

-

10378 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050085

21/05/2021 -

-

10379 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064050083

21/05/2021 -

-

10380 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050081

21/05/2021 -

-

10381 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050080

21/05/2021 -

-

10382 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050082

21/05/2021 -

-

10383 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064050065

21/05/2021 -

-

หน ้า 976

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10384 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064050063
21/05/2021 -

10385 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064050061

21/05/2021 -

-

10386 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064050064
บาท

21/05/2021 -

-

10387 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064050060
บาท

21/05/2021 -

-

10388 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064050066

21/05/2021 -

-

10389 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050067

21/05/2021 -

-

10390 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050069

21/05/2021 -

-

10391 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064050062

21/05/2021 -

-

10392 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064050068

21/05/2021 -

-

10393 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050076

21/05/2021 -

-

หน ้า 977

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10394 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064050079
21/05/2021 -

10395 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064050078

21/05/2021 -

-

10396 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050077

21/05/2021 -

-

10397 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050075

21/05/2021 -

-

10398 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064050055

21/05/2021 -

-

10399 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050057

21/05/2021 -

-

10400 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050056

21/05/2021 -

-

10401 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064050058

21/05/2021 -

-

10402 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064050059

21/05/2021 -

-

10403 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Generator))

4,216.50

4,216.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง (สํานักงานใหญ)/ PR1800064050102
เสนอราคา 4,216.50 บาท

28/05/2021 -

-

หน ้า 978

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10404 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันตัดหญา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง (สํานักงานใหญ)/ PR1800064050103
28/05/2021 เสนอราคา 200 บาท

10405 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100064050014

03/05/2021 -

-

10406 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

PR2100064050020

03/05/2021 -

-

10407 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

PR2100064050019

03/05/2021 -

-

10408 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

PR2100064050018

03/05/2021 -

-

10409 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100064050017

03/05/2021 -

-

10410 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100064050005

03/05/2021 -

-

หน ้า 979

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10411 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050001
03/05/2021 -

10412 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100064050004

03/05/2021 -

-

10413 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100064050002

03/05/2021 -

-

10414 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100064050003

03/05/2021 -

-

10415 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100064050035

03/05/2021 -

-

10416 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100064050033

03/05/2021 -

-

10417 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100064050032

03/05/2021 -

-

หน ้า 980

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10418 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050031
03/05/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

PR2100064050034

03/05/2021 -

-

10419 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

10420 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100064050028

03/05/2021 -

-

10421 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100064050030

03/05/2021 -

-

10422 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100064050021

03/05/2021 -

-

10423 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

PR2100064050042

03/05/2021 -

-

10424 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100064050036

03/05/2021 -

-

หน ้า 981

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10425 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050037
03/05/2021 -

10426 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100064050038

03/05/2021 -

-

10427 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมณฑน พรหมโคตร

PR2100064050039

03/05/2021 -

-

10428 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100064050043

03/05/2021 -

-

10429 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100064050044

03/05/2021 -

-

10430 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

PR2100064050045

03/05/2021 -

-

10431 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100064050040

03/05/2021 -

-

หน ้า 982

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10432 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050041
03/05/2021 -

10433 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

PR2100064050013

03/05/2021 -

-

10434 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

PR2100064050015

03/05/2021 -

-

10435 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100064050008

03/05/2021 -

-

10436 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

9,000.00

PR2100064050016

03/05/2021 -

-

10437 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100064050009

03/05/2021 -

-

10438 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100064050010

03/05/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

หน ้า 983

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10439 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050011
03/05/2021 -

10440 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100064050012

03/05/2021 -

-

10441 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

PR2100064050006

03/05/2021 -

-

10442 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100064050007

03/05/2021 -

-

10443 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100064050024

03/05/2021 -

-

10444 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100064050025

03/05/2021 -

-

10445 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100064050022

03/05/2021 -

-

หน ้า 984

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10446 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050023
03/05/2021 -

10447 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100064050026

03/05/2021 -

-

10448 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

PR2100064050027

03/05/2021 -

-

10449 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100064050029

03/05/2021 -

-

10450 ขออนุมัติซื้อลูกพันธุกุงกุลาดํา จํานวน 100,000 ตัว เพื่อทําการ
เพาะเลี้ยงในบอ B1 สําหรับใชในการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร บรรจง

PR2100064040081

17/05/2021 -

-

10451 ขออนุมัติซื้อปูนมารล จํานวน 0.5 ตัน และปูนขาาว จํานวน 1 ตัน เพื่อ
ใชในการเตรียมบอเลี้ยงกุงในวิชาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

3,400.00

PR2100064050058

25/05/2021 -

-

10452 ขออนุมัติซื้อลูกกุงขาวแวนนาไม จํานวน 200,000 ตัว เพื่อทําการ
เพาะเลี้ยง บอ B2 สําหรับใชในการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

24,000.00

PR2100064050059

27/05/2021 -

-

10453 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

PR2100064050065

31/05/2021 -

-

3,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสาธิตา การคา

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร บรรจง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

หน ้า 985

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10454 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050074
31/05/2021 -

10455 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100064050072

31/05/2021 -

-

10456 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064050070

31/05/2021 -

-

10457 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064050073

31/05/2021 -

-

10458 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

PR2100064050071

31/05/2021 -

-

10459 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100064050079

31/05/2021 -

-

10460 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100064050078

31/05/2021 -

-

หน ้า 986

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10461 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050075
31/05/2021 -

10462 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064050077

31/05/2021 -

-

10463 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

PR2100064050076

31/05/2021 -

-

10464 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100064050066

31/05/2021 -

-

10465 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100064050067

31/05/2021 -

-

10466 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100064050069

31/05/2021 -

-

10467 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064050068

31/05/2021 -

-

หน ้า 987

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10468 ขออนุมัติซื้อปมน้ําหอยโขง จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใชในงานระบบใหน้ํา
สําหรับการเพาะชําแบบ Smart Farm และสนับสนุนการเรียนการสอน
งานวิจัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,519.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิรนโปร เอสเตท เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064030001
14/05/2021 -

10469 ขออนุมัติจางเหมาขึ้นโครงโรงเรือนปลูกวนิลาพรอมมุงหลังคาสแลน,
จางเหมากออิฐบล็อกใสดิน, จางเหมาปกเสาคอนกรีต เพื่อเปนโรงเรือน
สาธิตปลูกและอนุบาลตนวนิลา

66,400.00

66,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064050011

17/05/2021 -

-

10470 ขออนุมัติจางเหมาประกอบที่วางเห็ดนางฟาพรอมอุปกรณ,จางเหมา
ประกอบที่วางเห็ดมิ้วกี้พรอมอุปกรณ เพื่อใชในวิชาเรียนของสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

55,200.00

55,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064050012

17/05/2021 -

-

10471 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

PR2200064050024

24/05/2021 -

-

10472 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064050027

24/05/2021 -

-

10473 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200064050025

24/05/2021 -

-

10474 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200064050026

24/05/2021 -

-

10475 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064050023

24/05/2021 -

-

หน ้า 988

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10476 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050031
24/05/2021 -

10477 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200064050028

24/05/2021 -

-

10478 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

PR2200064050034

24/05/2021 -

-

10479 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

PR2200064050029

24/05/2021 -

-

10480 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200064050033

24/05/2021 -

-

10481 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200064050030

24/05/2021 -

-

10482 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064050032

24/05/2021 -

-

หน ้า 989

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10483 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050036
25/05/2021 -

10484 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ สังขวรรณะ

PR2200064050042

25/05/2021 -

-

10485 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

PR2200064050041

25/05/2021 -

-

10486 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064050039

25/05/2021 -

-

10487 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200064050038

25/05/2021 -

-

10488 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064050045

25/05/2021 -

-

10489 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064050044

25/05/2021 -

-

หน ้า 990

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10490 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050043
25/05/2021 -

10491 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200064050046

25/05/2021 -

-

10492 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064050047

25/05/2021 -

-

10493 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064050054

25/05/2021 -

-

10494 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064050051

25/05/2021 -

-

10495 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064050049

25/05/2021 -

-

10496 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

PR2200064050048

25/05/2021 -

-

หน ้า 991

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10497 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050058
25/05/2021 -

10498 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064050053

25/05/2021 -

-

10499 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064050052

25/05/2021 -

-

10500 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064050050

25/05/2021 -

-

10501 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064050057

25/05/2021 -

-

10502 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200064050056

25/05/2021 -

-

10503 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200064050037

25/05/2021 -

-

หน ้า 992

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10504 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050035
25/05/2021 -

10505 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200064050084

27/05/2021 -

-

10506 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064050065

27/05/2021 -

-

10507 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200064050070

27/05/2021 -

-

10508 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064050068

27/05/2021 -

-

10509 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200064050067

27/05/2021 -

-

10510 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064050066

27/05/2021 -

-

หน ้า 993

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10511 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050085
27/05/2021 -

10512 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200064050086

27/05/2021 -

-

10513 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200064050083

27/05/2021 -

-

10514 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064050072

27/05/2021 -

-

10515 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064050080

27/05/2021 -

-

10516 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064050079

27/05/2021 -

-

10517 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200064050073

27/05/2021 -

-

หน ้า 994

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10518 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050076
27/05/2021 -

10519 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064050075

27/05/2021 -

-

10520 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064050074

27/05/2021 -

-

10521 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติกาญจน สหวัฒนชาติ

PR2200064050071

27/05/2021 -

-

10522 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชญาภรณ พูพุม

PR2200064050078

27/05/2021 -

-

10523 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064050062

27/05/2021 -

-

10524 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200064050063

27/05/2021 -

-

หน ้า 995

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10525 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050061
27/05/2021 -

10526 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064050064

27/05/2021 -

-

10527 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064050082

27/05/2021 -

-

10528 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064050069

27/05/2021 -

-

10529 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200064050108

30/05/2021 -

-

10530 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064050110

30/05/2021 -

-

10531 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064050106

30/05/2021 -

-

หน ้า 996

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10532 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050107
30/05/2021 -

10533 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064050109

30/05/2021 -

-

10534 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

PR2200064050116

30/05/2021 -

-

10535 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064050118

30/05/2021 -

-

10536 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064050118

30/05/2021 -

-

10537 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064050119

30/05/2021 -

-

10538 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064050120

30/05/2021 -

-

หน ้า 997

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10539 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050103
30/05/2021 -

10540 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064050100

30/05/2021 -

-

10541 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200064050102

30/05/2021 -

-

10542 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200064050098

30/05/2021 -

-

10543 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064050099

30/05/2021 -

-

10544 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064050104

30/05/2021 -

-

10545 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064050105

30/05/2021 -

-

หน ้า 998

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10546 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050096
30/05/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064050097

30/05/2021 -

-

10547 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

10548 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064050091

30/05/2021 -

-

10549 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200064050093

30/05/2021 -

-

10550 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064050094

30/05/2021 -

-

10551 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

PR2200064050095

30/05/2021 -

-

10552 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064050092

30/05/2021 -

-

หน ้า 999

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10553 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.จันทบุรี ประจําเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050111
30/05/2021 -

10554 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064050112

30/05/2021 -

-

10555 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200064050113

30/05/2021 -

-

10556 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064050114

30/05/2021 -

-

10557 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064050115

30/05/2021 -

-

10558 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล นิยมสุข

PR2200064050131

31/05/2021 -

-

PR2200064050130

31/05/2021 -

-

10559 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

หน ้า 1000

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10560 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050126
31/05/2021 -

10561 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064050122

31/05/2021 -

-

10562 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200064050123

31/05/2021 -

-

10563 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200064050124

31/05/2021 -

-

10564 ขออนุมัติซื้อแวนตานิรภัย และผาหมกันไฟ เพื่อใชสําหรับปองกัน
สายตาจากสารเคมีและใชสําหรับดับไฟที่ลุกไหมในหองปฏิบัติการ

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารที ไทวัสดุ จํากัด

PR2200064050133

31/05/2021 -

-

10565 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200064050129

31/05/2021 -

-

10566 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064050125

31/05/2021 -

-

หน ้า 1001

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10567 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

10568 ขออนุมัติซื้อชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน จํานวน 9 รายการ เพื่อใชในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

500.00

10569 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 19 รายการ เพื่อใชสําหรับเก็บ
สารเคมีหกรั่วไหล,ใชสํารับเคลื่อนยายสารเคมี,และจําแนกประเภท
ความเปนอันตรายของสารเคมีในหองปฏิบัติการ

9,920.00

10570 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

500.00 เฉพาะเจาะจง ราน 20 บาท คลองขุด และบริษัท ศาลาโอสถ
จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050121
31/05/2021 -

PR2200064050134

31/05/2021 -

-

9,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอารที ไทวัสดุ จํากัด, บริษัท แอดไวซ ไอที PR2200064050132
อินฟนิท จํากัด,รานบูรพาชอปปงพลาซา และราน
NANA PETMART

31/05/2021 -

-

PR2200064050128

31/05/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

10571 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ (เครื่องตีเบอร และหมึกเติมสีดํา)
สําหรับใชงานสํานักงาน ลําดับเลขที่เอกสารเบิกจาย (งานบัญชีการเงิน)

3,443.50

3,443.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR2400064050020

19/05/2564 -

-

10572 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10573 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10574 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10575 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10576 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10577 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400064050021

20/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400064050024

20/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400064050022

20/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400064050023

20/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400064050025

20/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400064050057

21/05/2564 -

-

หน ้า 1002

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10578
10579
10580
10581
10582

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050032
21/05/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400064050056

21/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400064050058

21/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม

PR2400064050055

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400064050045

21/05/2564 -

-

10583 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400064050046

21/05/2564 -

-

10584 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400064050047

21/05/2564 -

-

10585 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400064050048

21/05/2564 -

-

10586 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400064050049

21/05/2564 -

-

10587 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400064050050

21/05/2564 -

-

10588 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400064050051

21/05/2564 -

-

หน ้า 1003

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10589 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050052
21/05/2564 -

10590 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400064050054

21/05/2564 -

-

10591 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400064050053

21/05/2564 -

-

10592 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400064050040

21/05/2564 -

-

10593 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400064050043

21/05/2564 -

-

10594 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400064050042

21/05/2564 -

-

10595 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

PR2400064050041

21/05/2564 -

-

10596 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400064050044

21/05/2564 -

-

10597 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10598 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10599 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400064050035

21/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400064050037

21/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400064050038

21/05/2564 -

-

หน ้า 1004

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)

10612 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10613 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050036
21/05/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400064050039

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400064050026

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400064050027

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400064050028

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธชาติ อรรถแสงศรี

PR2400064050029

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400064050031

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400064050033

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400064050034

21/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400064050030

21/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400064050059

21/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400064050077

24/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400064050083

24/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400064050075

24/05/2564 -

-

หน ้า 1005

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10614 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10615 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050076
24/05/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400064050079

24/05/2564 -

-

10616 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400064050067

24/05/2564 -

-

10617 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400064050068

24/05/2564 -

-

10618 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400064050069

24/05/2564 -

-

10619 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400064050070

24/05/2564 -

-

10620 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400064050071

24/05/2564 -

-

10621 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน คงถาวร

PR2400064050066

24/05/2564 -

-

10622 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400064050073

24/05/2564 -

-

10623 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400064050074

24/05/2564 -

-

หน ้า 1006

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10624 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)
10625 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(พค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050072
24/05/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400064050065

24/05/2564 -

-

10626 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400064050062

24/05/2564 -

-

10627 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400064050063

24/05/2564 -

-

10628 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400064050060

24/05/2564 -

-

10629 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400064050064

24/05/2564 -

-

10630 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400064050061

24/05/2564 -

-

10631 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400064050104

24/05/2564 -

-

10632 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400064050105

24/05/2564 -

-

10633 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400064050106

24/05/2564 -

-

หน ้า 1007

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10634 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สุวรรณคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050107
24/05/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400064050108

24/05/2564 -

-

10635 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

10636 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10637 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10638 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10639 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10640 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10641 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10642 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10643 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10644 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10645 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10646 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10647 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400064050101

24/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400064050103

24/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400064050102

24/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400064050100

24/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400064050099

24/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400064050097

24/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400064050096

24/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400064050098

24/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400064050095

24/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400064050085

24/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400064050086

24/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400064050092

24/05/2564 -

-

หน ้า 1008

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (พค64)

10660 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050094
24/05/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

PR2400064050088

24/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400064050087

24/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลมาศ เอี่ยมรัตน

PR2400064050093

24/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400064050091

24/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตชน อินทรยานยาว

PR2400064050089

24/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400064050090

24/05/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400064050081

24/05/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400064050082

24/05/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400064050080

24/05/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400064050084

24/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400064050078

24/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400064050111

25/05/2564 -

-

หน ้า 1009

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10661 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050110
25/05/2564 -

10662 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑในโครงการ 4 รายการ ในโครงการErasmus+
Capacity Building in Higher Education – Strengthening
innovative social entrepreneurship practices for disruptive
business setting in Thailand and Myanmar (STEPup)

353,918.00

353,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารคาสท คอรปอเรชั่น จํากัด

PO2400064050002

25/05/2564 -

-

10663 ขออนุมัติซื้อสิทธิ์การเขาใชงานของซอฟแวร ERP ของบริษัท SAP เพื่อ
ใชในโครงการหอง LAB ERP สําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจและการบัญชี

130,000.00

130,000.00 เฉพาะเจาะจง VICTORIA UNIVERSITY, Australia

PO2400064050003

25/05/2564 -

-

PR2400064050138

27/05/2564 -

-

PR2400064050113

27/05/2564 -

-

10664 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10665 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10666 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10667 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10668 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10669 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10670 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10671 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10672 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

5,000.00
15,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400064050136

27/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400064050140

27/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400064050139

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

PR2400064050126

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400064050127

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400064050130

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400064050129

27/05/2564 -

-

หน ้า 1010

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10673 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10674 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10675 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10676 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10677 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10678 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)
10679 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10680 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10681 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10682 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10683 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (พค64)
10684 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10685 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10686 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10687 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร แกวชนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050134
27/05/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400064050131

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400064050132

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400064050133

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400064050135

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400064050128

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏกานต แสงพิทักษ

PR2400064050123

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก ทวีมูล

PR2400064050124

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400064050125

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกองเกียรติ บุญยไทย

PR2400064050121

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400064050122

27/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400064050119

27/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400064050118

27/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400064050117

27/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400064050120

27/05/2564 -

-

หน ้า 1011

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10688 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10689 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064050116
27/05/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400064050114

27/05/2564 -

-

10690 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (พค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400064050115

27/05/2564 -

-

10691 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (พค64)
10692 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400064050137

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040131

26/04/2021 -

-

10693 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040130

26/04/2021 -

-

10694 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040132

26/04/2021 -

-

10695 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064040133

26/04/2021 -

-

10696 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064040124
บาท

26/04/2021 -

-

หน ้า 1012

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10697 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064040155
27/04/2021 บาท

10698 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040156

27/04/2021 -

-

10699 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040154

27/04/2021 -

-

10700 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท PR3600064040158

27/04/2021 -

-

10701 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064040157
5,000.00 บาท

27/04/2021 -

-

10702 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040152

27/04/2021 -

-

10703 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040146

27/04/2021 -

-

หน ้า 1013

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10704 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040145
27/04/2021 -

10705 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040153

27/04/2021 -

-

10706 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040150

27/04/2021 -

-

10707 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040144
บาท

27/04/2021 -

-

10708 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064040148
บาท

27/04/2021 -

-

10709 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040147

27/04/2021 -

-

10710 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064040151

27/04/2021 -

-

หน ้า 1014

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10711 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064040149
27/04/2021 -

10712 ขออนุมัติจัดจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2564-31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064040167

30/04/2021 -

-

10713 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 10 เลม เพื่อใชสําหรับ
ใชโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดคลินิก 5 สําหรับนิสิต รหัส 60
(วิราศิณีสํารองจาย)

733.25

733.25 เฉพาะเจาะจง สดใสด กอปป ราคาที่ตกลงจาง 733.25

PR3600064040171

30/04/2021 -

-

10714 ซื้อของรางวัลสําหรับใชในโครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขา
วิศวกรรมซอฟตแวร (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

5,944.71

5,944.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3800064040026

05/04/2564 -

-

10715 ซื้อวัสดุ ปากกาเมจิก12สี จํานวน 20 แพ็ค และ โพสต-อิท คละสี
จํานวน 46 แพ็ค สําหรับใชในการดําเนินการจัดโครงการเรียนรูจาก
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR3800064040013

05/04/2564 -

-

10716 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) สําหรับใชในโครงการคายฝกพัฒนา
ซอฟตแวร

12,316.21

12,316.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PO3800064040001

07/04/2564 -

-

10717 ซื้อซอฟตแวร Flip PDF Professional For Windows จํานวน 1 ชุด

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064040002

08/04/2564 -

-

10718 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
10719 ปริ้นปายชื่อพรอมเคลือบเอกสาร (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ
กําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) สําหรับใชใน
โครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร

5,096.00

5,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR3800064040042

08/04/2564 -

-

1,196.00

1,196.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT

PR3800064040039

08/04/2564 -

-

10720 ซื้อวัสดุ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ) สําหรับใชใน
โครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร

4,809.24

4,809.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3800064040045

16/04/2564 -

-

บาท

หน ้า 1015

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10721 ซื้อวัสดุ(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ) สําหรับใชในการ
ดําเนินงานการจัดโครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขาวิศวกรรม
ซอฟตแวร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
372.55

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

372.55 เฉพาะเจาะจง ราน 888 รวงขาวพาณิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064040046
16/04/2564 -

10722 ซื้อเทียนไฟ จํานวน 20 ชุด และชุดธูปเทียนไฟ จํานวน 1 ชุด สําหรับใช
ในการดําเนินงานการจัดโครงการคายฝกพัฒนาซอฟตแวร ของสาขา
วิศวกรรมซอฟตแวร

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศูนภาษาบานจีน

PR3800064040047

16/04/2564 -

-

10723 ซื้อแบตเตอรี่แหง จํานวน 6 กอน

7,704.00

7,704.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064040055

22/04/2564 -

-

10724 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
10725 ซื้อสีน้ําภายใน จํานวน 2 แกลอน
10726 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 4 หลอด
10727 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064040054

22/04/2564 -

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800064040061

23/04/2564 -

-

PO3800064040004

30/04/2564 -

-

PR3900064040008

01/04/2564 -

-

15,350.00
9,000.00

15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

10728 ขอซื้อเครื่องฟอกอากาศ

46,500.00

46,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย เจริญตา/เสนอราคา 46,500.00 บาท PO3900064040001

08/04/2564 -

-

10729 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064040037

23/04/2564 -

-

PR3900064040026

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064040063

23/04/2564 -

-

10730 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

10731 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

หน ้า 1016

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10732 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064040060
23/04/2564 -

10733 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064040066
5,000.00 บาท

23/04/2564 -

-

10734 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064040048

23/04/2564 -

-

10735 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064040030

23/04/2564 -

-

10736 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร เนื่องจํานงค/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040043
บาท

23/04/2564 -

-

10737 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040044
บาท

23/04/2564 -

-

10738 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

PR3900064040047

23/04/2564 -

-

10739 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

PR3900064040032

23/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

10740 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064040054

23/04/2564 -

-

10741 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064040027

23/04/2564 -

-

หน ้า 1017

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10742 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064040050
23/04/2564 -

10743 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040040
บาท

23/04/2564 -

-

10744 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040062

23/04/2564 -

-

10745 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064040049

23/04/2564 -

-

10746 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064040068

23/04/2564 -

-

10747 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064040046
บาท

23/04/2564 -

-

10748 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040059

23/04/2564 -

-

10749 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040031

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064040025

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040033

23/04/2564 -

-

10750 จางบุคคลปฏิบัติงาน

10751 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

หน ้า 1018

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10752 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

10753 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

10754 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064040065

23/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040061
บาท

23/04/2564 -

-

10755 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064040028
บาท

23/04/2564 -

-

10756 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064040045
บาท

23/04/2564 -

-

10757 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040041
บาท

23/04/2564 -

-

10758 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ปองศรี/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064040055
บาท

23/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040053

23/04/2564 -

-

10759 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064040058
23/04/2564 -

10760 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040057

23/04/2564 -

-

10761 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064040034

23/04/2564 -

-

หน ้า 1019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10762 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.000 บาท PR3900064040052
23/04/2564 -

10763 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064040064

23/04/2564 -

-

10764 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040029

23/04/2564 -

-

10765 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน

15,000.00

PR3900064040056

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

10766 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064040051
บาท

23/04/2564 -

-

10767 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064040067

23/04/2564 -

-

10768 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064040147
บาท

27/04/2564 -

-

10769 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040146

27/04/2564 -

-

10770 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064040148

27/04/2564 -

-

10771 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร 3 กลอง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 9,600.00 บาท PR3900064040024

23/04/2564 -

-

หน ้า 1020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10772 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เติมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อเติมรถประจํา
สถาบันภาษา ขฉ7133 เพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันภาษา
ประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
500.00

10773 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-จางเหมาบริการอื่น ดําเนินการจัดทํา
กั้นหองรองผูอํานวยการ หอง 412 ชั้น 4 อาคารศาสตราจารยประยูร
จินดาประดิษฐ

45,500.00

10774 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-ของที่ระลึก (กระเชาอาหารแหง) เพื่อมอบ
ใหแกบริษัทในโครงการการลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บ.สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) และ บ.แอลซีบี คอนเทนเนอร เทอรมินัล 1 จํากัด และ บ.
แอล ซี เอ็ม ที จํากัด จัดวันที่ 26 เม.ย. 64

2,000.00

10775 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-เสื้อกิจกรรม สําหรับใชในโครงการศึกษาดู
งาน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหวางวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

3,800.00

10776 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวกมลวรรณ พลอยหิรัญ)

15,000.00

10777 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวชารีญา เทพบล)

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

45,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชตะ ศัพทเสน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4000064040001
01/04/2564 -

PR4000064040005

01/04/2564 -

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา

PR4000064040013

09/04/2564 -

-

3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน ปฐมพงศนิติกร

PR4000064040012

09/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลวรรณ พลอยหิรัญ

PO4000064040011

23/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล

PO4000064040008

23/04/2564 -

-

หน ้า 1021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10778 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวฐิติวรรณ เมืองประเทศ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ เมืองประเทศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040010
23/04/2564 -

10779 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวพิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ)์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ์

PO4000064040015

23/04/2564 -

-

10780 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวศศิธร พันธุวงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ

PO4000064040009

23/04/2564 -

-

10781 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน

PO4000064040012

23/04/2564 -

-

10782 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวษมาพร แซชื้อ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ

PO4000064040013

23/04/2564 -

-

หน ้า 1022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10783 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวสุริวรรณ ออนกะตา)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุริวรรณ ออนกะตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040006
23/04/2564 -

10784 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวอิงฟา อาชววงศทิพย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อิงฟา อาชววงศทิพย

PO4000064040014

23/04/2564 -

-

10785 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายประทิว แพรเมตตา)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา

PO4000064040007

23/04/2564 -

-

10786 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวจิรประภา วงศขจร)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร

PO4000064040002

23/04/2564 -

-

10787 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวณัฐธันยา ทองประเสริฐ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ

PO4000064040004

23/04/2564 -

-

หน ้า 1023

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10788 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
9,000.00
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางอาจารีย แพรเมตตา)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาจารีย แพรเมตตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040003
23/04/2564 -

10789 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท

PO4000064040001

23/04/2564 -

-

10790 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายศุภัช ศัพทเสน)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน

PO4000064040005

23/04/2564 -

-

10791 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติคุณ กิตติบดีสกุล

PO4000064040020

23/04/2564 -

-

10792 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวภคมน รวมสุข)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข

PO4000064040019

23/04/2564 -

-

หน ้า 1024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10793 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวนิลสวาง ทองแดงดี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิลสวาง ทองแดงดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064040016
23/04/2564 -

10794 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวธนัญชนก เทียมศรี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัญชนก เทียมศรี

PO4000064040017

23/04/2564 -

-

10795 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนเมษายน 2564 (นางสาวนพมาศ เสียงเอก)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นพมาศ เสียงเอก

PO4000064040018

23/04/2564 -

-

10796 ขออนุมัติจัดซื้อสีเพื่อใชในการทาพื้นหองปฏิบัติการคณะดนตรีและการ
แสดง

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิน ทองหิรัญ/ราคาที่ตกลงซื้อ 28,000 บาท PR4200064040015

02/04/2564 -

-

10797 ขออนุมัติจางหมายายเปยโนจากอาคารภาพพิมพชั้น 3 คณะศิลปกรรม
ศาสตรมาที่อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

28,500.00

28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิน ทองหิรัญ/ราคาที่ตกลงจาง 28,500 บาท PR4200064040023

19/04/2564 -

-

10798 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,น้ํายาฆาเชื้อ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 7,739 บาท

PR4200064040022

19/04/2564 -

-

10799 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณโครงการรดน้ําขอพรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานบานดอกไม 5,150.-

PR4500064040005

07/04/2564 -

-

หน ้า 1025

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10800 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
360.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

360.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/รานน้ําดื่ม วีเจ 360.-

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4500064040014
27/04/2564 -

10801 ขออนุมัติจางทําเลมรางรายงานผลการทํากิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ ประจําป2563 (ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท)

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส 5,500.-

PR4500064040015

28/04/2564 -

-

10802 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 4 รายการ

4,416.96

4,416.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 4,416.96
บาท

PR7080064040001

01/04/2021 -

-

10803 วัตถุดิบ(เมล็ดกาแฟ) จํานวน 1 รายการ

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด /ราคาที่เสนอ
9,200.00 บาท

PR7080064040003

02/04/2021 -

-

10804 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 17 รายการ

7,117.74

7,117.74 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080064040002
7,117.74 บาท

02/04/2021 -

-

10805 สินคา(พาย,คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00
บาท

PR7080064040007

05/04/2021 -

-

18,958.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /ราคาที่ PR7080064040006
เสนอ 18,958.74 บาท

05/04/2021 -

-

10806 สินคา(น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย) จํานวน 3 รายการ

18,958.74

10807 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ

8,114.88

8,114.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 8,114.88
บาท

PR7080064040005

05/04/2021 -

-

10808 สินคา(ไสกรอก) จํานวน 3 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด (ซีพีเฟรชมารท)
/ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

PR7080064040004

05/04/2021 -

-

หน ้า 1026

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10809 วัตถุดิบ จํานวน 3 รายการ(น้ําแข็ง,นมจืด,มะนาว)

10810 สินคา จํานวน 8 รายการ(นมโฟรโมส,ลูกอมฮอลล,ขนมปูไทย,นมดัชมิลล
,ขาวโพดกรอบคอนเน,แกวน้ําแข็ง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,434.00

3,503.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
2,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)., นางสาวธี PR7080064040008
05/04/2021 รานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 2,434.00 บาท

3,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่
เสนอ 3,503.00 บาท

PR7080064040009

07/04/2021 -

-

10811 วอลลไอศรีม จํานวน 22 รายการ

13,405.01

13,405.01 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080064040010
13,405.01 บาท

07/04/2021 -

-

10812 สินคา จํานวน 2 รายการ(ตกปลาแผง,สัตวทะเลถุงใหญ)

15,780.00

15,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /ราคาที่เสนอ
15,780.00 บาท

PR7080064040011

23/04/2021 -

-

PR7000064040002

01/04/2021 -

-

PR7000064040001

01/04/2021 -

-

4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ 4,520.00 บาท PR7000064040005

05/04/2021 -

-

PR7000064040004

05/04/2021 -

-

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา/ราคาที่เสนอ 6,930.00 บาท PR7000064040003

05/04/2021 -

-

10813 คาจางซอมวัสดุการเกษตร(ปมน้ําจืด) จํานวน 2 ลูก

10814 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

10815 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ

10816 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง )จํานวน 10 เที่ยว 16/64

10817 วัสดุการเกษตร(ตัอยางสัตวน้ํา) จํานวน 7 รายการ

5,000.00

13,500.00

4,600.00

33,000.00

7,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีซอมไทย/ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร /ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

หน ้า 1027

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10818 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 5 รายการ(แหวนรองน็อต, นอต, ตลับเมตร,
เข็มขัดรัดทอ, เทปวัดสายไฟเบอร)
10819 วัสดุโฆษณา(สติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00

800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (ชลบุร)ี /ราคาที่
เสนอ 1,101.00 บาท
800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม /ราคาที่เสนอ 800.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040008
07/04/2021 -

PR7000064040007

07/04/2021 -

-

10820 วัสดุสํานักงาน(โตะสแตนเลส304) จํานวน 1 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจริญแสนเฟอรนิเจอร/ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท PR7000064040017

07/04/2021 -

-

10821 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรรจงฟารม/ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

PR7000064040012

07/04/2021 -

-

10822 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 4 รายการ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท/ราคาที่เสนอ 3,140.00
บาท

PR7000064040014

07/04/2021 -

-

93,839.00

93,839.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธัญวลัยพัฒน /ราคาที่เสนอ
93,839.00 บาท

PR7000064040022

08/04/2021 -

-

10824 วัสดุซอมบํารุง จํานวน 1 รายการ(โชคประตู)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(ชลบุร)ี / ราคาที่
เสนอ 1,576.00 บาท

PR7000064040025

09/04/2021 -

-

10825 คาจางซอมปมน้ําแบบจุม(พันขดลวดทองแดง พรอมเปลี่ยนสายไฟ)
จํานวน 1 ตัว

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีซอมไทย /ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท

PR7000064040024

09/04/2021 -

-

10826 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ) HP Designjet T1300 จํานวน 1
รายการ

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
2,850.00 บาท

PR7000064040029

16/04/2021 -

-

10823 จางซอมแซมและบํารุงรักษา เครื่องกําเนิดไฟฟา ของสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล จํานวน 4 เครื่อง NISSUN RD8 =
2920-001-001/26 AQ , VOLVO 1030 GE =
7440-009-00002/39 AQ , VOLVO 731 GE =
7440-009-0003-003/59 , BT-AQ (5206001010008), MITSUBISHI
(ชะอํา) = 6120-003-001/41 (5208060010433)

หน ้า 1028

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10827 วัสดุการเกษตร(โครงการ Clean & Green BIMS) จํานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง เพียงไพร พันธุไม, วสุพันธุไม, รวมดินปลูก
คุณภาพดี, ไมเมือง การเดน, บริษัท ช. พูนกิจ
ชลบุรี จํากัด /ราคาที่เสนอ 8,694.94 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040027
16/04/2021 -

10828 บัตร VIP CARD จํานวน 1 รายการ

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
2,750.00 บาท

PR7000064040026

16/04/2021 -

-

10829 วัสดุสํานักงาน(หมึกพิมพเครื่องโทรสาร) จํานวน 1 รายการ

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
1,900.00 บาท

PR7000064040028

16/04/2021 -

-

10830 วัสดุโฆษณา(ปายสติ๊กเกอรพลาสวูดติดผนัง) จํานวน 1 รายการ

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม /ราคาที่เสนอ 2,100.00 PR7000064040034
บาท

19/04/2021 -

-

10831 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 17/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

PR7000064040037

20/04/2021 -

-

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

10832 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

1,964.00

1,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาชะอํา)/ราคาที่ PR7000064040040
เสนอ 1,894.00 บาท

21/04/2021 -

-

10833 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 4 รายการ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน/ราคาที่เสนอ 4,780.00 บาท PR7000064040039

21/04/2021 -

-

10834 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

260.00

260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด/ราคาที่เสนอ 258.00 PR7000064040041
บาท

23/04/2021 -

-

10835 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน นายพรรัตน แนบสนิท/
ราคาที่เสนอ 910.00 บาท

26/04/2021 -

-

หน ้า 1029

PR7000064040042

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10836 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040048
27/04/2021 บาท

10837 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040050

27/04/2021 -

-

10838 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ 2,820.00
บาท

PR7000064040044

27/04/2021 -

-

PR7000064040047

27/04/2021 -

-

10839 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 18/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

10840 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040049

27/04/2021 -

-

10841 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040051

27/04/2021 -

-

10842 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา ไกรวัฒนวงศ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040052

27/04/2021 -

-

10843 คาจางถายเอกสาร จํานวน 1,575 แผน สวนเกิน 4,000 แผนตอเดือน

472.50

PR7000064040118

28/04/2021 -

-

472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด /ราคาที่เสนอ
472.50 บาท

หน ้า 1030

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10844 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040063
28/04/2021 -

10845 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040064

28/04/2021 -

-

10846 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040066

28/04/2021 -

-

10847 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040067

28/04/2021 -

-

10848 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040065
บาท

28/04/2021 -

-

10849 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา /ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064040053

28/04/2021 -

-

10850 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040054
บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 1031

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10851 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040055
28/04/2021 บาท

10852 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040056
บาท

28/04/2021 -

-

10853 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040057

28/04/2021 -

-

10854 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040082

28/04/2021 -

-

10855 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040081
บาท

28/04/2021 -

-

10856 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040078

28/04/2021 -

-

10857 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ /ราคาที่เสนอ PR7000064040079
5,000.00 บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 1032

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10858 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040080
28/04/2021 -

10859 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040058

28/04/2021 -

-

10860 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040060

28/04/2021 -

-

10861 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040062

28/04/2021 -

-

10862 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064040061

28/04/2021 -

-

10863 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040083

28/04/2021 -

-

10864 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040086

28/04/2021 -

-

หน ้า 1033

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10865 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040087
28/04/2021 บาท

10866 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040084

28/04/2021 -

-

10867 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040085

28/04/2021 -

-

10868 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040068

28/04/2021 -

-

10869 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040070

28/04/2021 -

-

10870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040071

28/04/2021 -

-

10871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064040069

28/04/2021 -

-

หน ้า 1034

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064040072
28/04/2021 -

10873 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล /ราคาที่เสนอ PR7000064040077
5,000.00 บาท

28/04/2021 -

-

10874 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040076

28/04/2021 -

-

10875 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040074

28/04/2021 -

-

10876 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064040075
บาท

28/04/2021 -

-

10877 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064040073

28/04/2021 -

-

10878 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

28/04/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

หน ้า 1035

PR7000064040093

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10879 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040094
28/04/2021 -

10880 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040095
บาท

28/04/2021 -

-

10881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040096

28/04/2021 -

-

10882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จันทรงาม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040097

28/04/2021 -

-

10883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040098
บาท

28/04/2021 -

-

10884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040101

28/04/2021 -

-

10885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040099

28/04/2021 -

-

หน ้า 1036

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040100
28/04/2021 -

10887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040102
บาท

28/04/2021 -

-

10888 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040150

28/04/2021 -

-

10889 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040151
บาท

28/04/2021 -

-

10890 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040148

28/04/2021 -

-

10891 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040142

28/04/2021 -

-

10892 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040149

28/04/2021 -

-

หน ้า 1037

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10893 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040143
28/04/2021 -

10894 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040144
บาท

28/04/2021 -

-

10895 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040145

28/04/2021 -

-

10896 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040146

28/04/2021 -

-

10897 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040147

28/04/2021 -

-

10898 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040161

28/04/2021 -

-

10899 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040163

28/04/2021 -

-

หน ้า 1038

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10900 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040165
28/04/2021 -

10901 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040167

28/04/2021 -

-

10902 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040166
บาท

28/04/2021 -

-

10903 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040162

28/04/2021 -

-

10904 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040157

28/04/2021 -

-

10905 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040158
บาท

28/04/2021 -

-

10906 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040160
บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 1039

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10907 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040164
28/04/2021 -

10908 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040133

28/04/2021 -

-

10909 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040134

28/04/2021 -

-

10910 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040128

28/04/2021 -

-

10911 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญนภา กาบกลอน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040135

28/04/2021 -

-

10912 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040129

28/04/2021 -

-

10913 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040131

28/04/2021 -

-

หน ้า 1040

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10914 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040132
28/04/2021 -

10915 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040130

28/04/2021 -

-

10916 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040127

28/04/2021 -

-

10917 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040136

28/04/2021 -

-

10918 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040109

28/04/2021 -

-

10919 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040110

28/04/2021 -

-

10920 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040111
บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 1041

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10921 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040112
28/04/2021 -

10922 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040113

28/04/2021 -

-

10923 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040114
บาท

28/04/2021 -

-

10924 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040115
บาท

28/04/2021 -

-

10925 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040108

28/04/2021 -

-

10926 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040117

28/04/2021 -

-

10927 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040116

28/04/2021 -

-

หน ้า 1042

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10928 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040088
28/04/2021 -

10929 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040089
บาท

28/04/2021 -

-

10930 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040090

28/04/2021 -

-

10931 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040092

28/04/2021 -

-

10932 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040091

28/04/2021 -

-

10933 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040103

28/04/2021 -

-

10934 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040106
บาท

28/04/2021 -

-

หน ้า 1043

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10935 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040107
28/04/2021 -

10936 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064040105

28/04/2021 -

-

10937 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064040104

28/04/2021 -

-

10938 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040137

28/04/2021 -

-

10939 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040138

28/04/2021 -

-

10940 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040141

28/04/2021 -

-

10941 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040139

28/04/2021 -

-

หน ้า 1044

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10942 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040140
28/04/2021 -

10943 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064040156

28/04/2021 -

-

10944 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040154

28/04/2021 -

-

10945 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040155

28/04/2021 -

-

10946 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040153

28/04/2021 -

-

10947 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040152

28/04/2021 -

-

10948 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040123

28/04/2021 -

-

หน ้า 1045

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10949 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040126
28/04/2021 -

10950 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040122

28/04/2021 -

-

10951 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040124

28/04/2021 -

-

10952 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040125

28/04/2021 -

-

10953 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที3่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064040183

29/04/2021 -

-

10954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040169
บาท

29/04/2021 -

-

29/04/2021 -

-

10955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

หน ้า 1046

PR7000064040191

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040188
29/04/2021 -

10957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040190

29/04/2021 -

-

10958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040195
บาท

29/04/2021 -

-

10959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040197
บาท

29/04/2021 -

-

10960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040193
บาท

29/04/2021 -

-

10961 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040192

29/04/2021 -

-

10962 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040189
บาท

29/04/2021 -

-

หน ้า 1047

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10963 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040194
29/04/2021 -

10964 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040212

29/04/2021 -

-

10965 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040203

29/04/2021 -

-

10966 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี สอาดนวม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040204

29/04/2021 -

-

10967 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040209

29/04/2021 -

-

10968 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040205
บาท

29/04/2021 -

-

10969 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040210
บาท

29/04/2021 -

-

หน ้า 1048

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10970 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040206
29/04/2021 บาท

10971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040208

29/04/2021 -

-

10972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040207

29/04/2021 -

-

10973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040211
บาท

29/04/2021 -

-

10974 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040180

29/04/2021 -

-

10975 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040173

29/04/2021 -

-

10976 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040174

29/04/2021 -

-

หน ้า 1049

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10977 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040181
29/04/2021 -

10978 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064040175

29/04/2021 -

-

10979 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064040176

29/04/2021 -

-

10980 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040177

29/04/2021 -

-

10981 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040178

29/04/2021 -

-

10982 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064040179

29/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040187
บาท

29/04/2021 -

-

10983 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

หน ้า 1050

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10984 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064040182
29/04/2021 บาท

10985 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040184

29/04/2021 -

-

10986 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล /ราคาที่เสนอ PR7000064040185
9,000.00 บาท

29/04/2021 -

-

10987 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040186

29/04/2021 -

-

10988 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040202

29/04/2021 -

-

10989 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040201

29/04/2021 -

-

10990 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040199

29/04/2021 -

-

หน ้า 1051

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10991 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064040200
29/04/2021 -

10992 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064040198

29/04/2021 -

-

10993 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040168

29/04/2021 -

-

10994 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064040171

29/04/2021 -

-

10995 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040170

29/04/2021 -

-

10996 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ธรรมแสง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064040172

29/04/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. น้ําฝน จันทรควง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064040196
บาท

29/04/2021 -

-

10997 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 3 เดือนเมษายน
2564

15,000.00

หน ้า 1052

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10998 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

10999 ซื้อยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จํานวน 50 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,000.00

31,030.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040018
01/04/2564 -

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064040015

01/04/2564 -

-

11000 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040021

01/04/2564 -

-

11001 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

50,076.00

50,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040022

01/04/2564 -

-

11002 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

95,444.00

95,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040024

01/04/2564 -

-

11003 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,728.00

96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040023

01/04/2564 -

-

11004 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนเมษายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000064040003

01/04/2564 -

-

11005 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2564

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064040001

01/04/2564 -

-

11006 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PO8000064040002

01/04/2564 -

-

11007 จางซอมเครื่องตรวจติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด

PR8000064030216

01/04/2564 -

-

หน ้า 1053

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11008 จางซอมเครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก

11009 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg (Polytanol 10) จํานวน 50 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,186.00

7,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกตซ เฮลทแคร (ประเทศไทย) จํากัด

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064020167
01/04/2564 -

PR8000064040028

01/04/2564 -

-

11010 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 mL injection (0.2 mL/prefilled
syr) (Hibor 3500) จํานวน 50 กลอง

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040025

01/04/2564 -

-

11011 ซื้อยา Calcipotriol+Bet.dipro 15 gm (Daivobet) จํานวน 30 หลอด

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040027

01/04/2564 -

-

11012 ซื้อยา Entacapone 200 mg tab (Comtan) จํานวน 10 กลอง

32,849.00

32,849.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

PR8000064040020

01/04/2564 -

-

11013 ซื้อยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จํานวน 50 กลอง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064040017

01/04/2564 -

-

11014 ซื้อยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virgon) จํานวน 10 กลอง

19,003.20

19,003.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064040026

01/04/2564 -

-

11015 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,080.00

11,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064040016

01/04/2564 -

-

11016 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040034

02/04/2564 -

-

11017 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064040041

02/04/2564 -

-

หน ้า 1054

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11018 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

11019 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

7,875.00

11020 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

13,200.00

11021 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040040
02/04/2564 -

7,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064040035

02/04/2564 -

-

13,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040032

02/04/2564 -

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040033

02/04/2564 -

-

11022 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064040037

02/04/2564 -

-

11023 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064040039

02/04/2564 -

-

11024 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,200.00

93,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064040038

02/04/2564 -

-

11025 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,900.00

94,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064040036

02/04/2564 -

-

11026 ซื้อน้ําดื่ม ขนาด 600 ซี.ซี.

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด

PR8000064040042

02/04/2564 -

-

11027 ซื้อยา Tiotropium bromide handi 18 mcg แผง (Spiriva Combo)
จํานวน 100 กลอง

49,969.00

49,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040045

02/04/2564 -

-

หน ้า 1055

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11028 ซื้อแถบตรวจน้ําตาลในเลือด

11029 ซอมรถทะเบียน งข 6111 ชลบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
67,410.00

7,634.45

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

7,634.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040044
02/04/2564 -

PR8000064040049

02/04/2564 -

-

11030 ซื้อ 15.5 FR x 28 CM (11'') Titan HD Catheter Set จํานวน 5 Set

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000064030331

05/04/2564 -

-

11031 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064030373

05/04/2564 -

-

11032 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 2 ชุด

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064030436

05/04/2564 -

-

PR8000064040056

05/04/2564 -

-

11033 ซื้อลูกประคบสมุนไพร

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

11034 ซื้อยา Alteplase (rt-PA) 50 mg (Actilyse) จํานวน 4 vial

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040061

07/04/2564 -

-

11035 ซื้อยา Augmentin *1.2 gm-l(amox/clav=1/0.2)(Cavumox)
จํานวน 300 vial

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064040077

07/04/2564 -

-

11036 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg (PreNArpil) จํานวน 30 กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

PR8000064040065

07/04/2564 -

-

11037 ซื้อยา Co beneldopa 200+50 (VOPaR 250) จํานวน 100 กลอง

82,900.00

82,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000064040075

07/04/2564 -

-

หน ้า 1056

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11038 ซื้อยา Dextrose anhydrous 5 kg (Glucose powder) จํานวน 6 ขวด
3,210.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040068
07/04/2564 -

11039 ซื้อยา จํานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ

6,527.00

6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000064040069

07/04/2564 -

-

11040 ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg inj (HYDROCORTISON) จํานวน 20
กลอง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000064040079

07/04/2564 -

-

11041 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg tabley (Mycokem) ฉร
จํานวน 200 BOX

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064040067

07/04/2564 -

-

11042 ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 1
กลอง , Pituximab 500 mg/50 ml inj (Mabthera) ฉร. จํานวน 2
vial

60,868.02

60,868.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040081

07/04/2564 -

-

11043 ซื้อยา Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน 300 กลอง

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064040074

07/04/2564 -

-

11044 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) จํานวน 100 กลอง

43,228.00

43,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040076

07/04/2564 -

-

11045 ซื้อยา Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) จํานวน 100 กลอง

29,318.00

29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064040078

07/04/2564 -

-

PR8000064040096

08/04/2564 -

-

PR8000064040097

08/04/2564 -

-

11046 ซื้อยา MMR vac รพ. (Masu) จํานวน 50 vial

11047 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release capsule
(Vastarel OD) จํานวน 50 กลอง

8,500.00

13,482.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1057

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

11048 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab (Samsca) ฉร. จํานวน 5 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040098
08/04/2564 -

11049 ซื้อยา Potassium Cl 20 mEq 10 ml (KCl) จํานวน 30 กลอง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000064040100

08/04/2564 -

-

11050 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

83,781.00

83,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040114

09/04/2564 -

-

11051 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040111

09/04/2564 -

-

11052 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

95,230.00

95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040113

09/04/2564 -

-

11053 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix 30 PF)
จํานวน 50 กลอง

44,137.50

44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040119

09/04/2564 -

-

11054 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 4 PC

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040115

09/04/2564 -

-

11055 ซื้อยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จํานวน 20 กลอง

46,266.80

46,266.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040118

09/04/2564 -

-

11056 ซื้อครุภัณฑ 1 รายการ

81,855.00

81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มารชคูล อินดัสทรี จํากัด

PO8000064040014

19/04/2564 -

-

PR8000064040129

16/04/2564 -

-

11057 ซอมปมน้ําประปา

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

หน ้า 1058

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11058 ซอมทอน้ําประปา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,740.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,740.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040131
16/04/2564 -

11059 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

10,600.00

10,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064040139

19/04/2564 -

-

11060 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

48,792.00

48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด

PR8000064040147

19/04/2564 -

-

11061 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064040148

19/04/2564 -

-

11062 ซื้อยา Soluvit N 10 ml จํานวน 3 กลอง , SMOFlipid 20% fat
emulsion 100 ml จํานวน 30 ขวด

13,347.18

13,347.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064040143

19/04/2564 -

-

11063 ซื้อ ขวดสบู/ แชมพู 200 ซีซี ตัวขาวทึบ จํานวน 500 ใบ

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด

PR8000064040155

19/04/2564 -

-

11064 จัดซื้อ FINGERTIP PULSE OXIMETER จํานวน 2 เครื่อง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064040184

21/04/2564 -

-

PR8000064040206

26/04/2564 -

-

11065 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 8 PC

11066 คาเชารถ

11067 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% lotion 60 ml (Tri-am Gpo) จํานวน
50 ขวด . M.Tussis (Brown mixt.) 180 ml จํานวน 1000 ขวด ,
Sildenafil 50 mg tab (Sidegra 50) จํานวน 200 กลอง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064040204

26/04/2564 -

-

32,198.00

32,198.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064040210

27/04/2564 -

-

หน ้า 1059

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11068 บริการเครื่องเลเซอร สลายนิ่วระบบปสสาวะ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,375.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064040049
29/04/2564 -

11069 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064040034

28/04/2564 -

-

11070 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000064040017

28/04/2564 -

-

11071 คาบริการสลายนิ่ว

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

PO8000064040050

29/04/2564 -

-

11072 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PO8000064040018

28/04/2564 -

-

11073 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064040019

28/04/2564 -

-

11074 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PO8000064040020

28/04/2564 -

-

11075 จางซอมลิฟทโดยสาร

98,905.00

98,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด

PO8000064040016

28/04/2564 -

-

11076 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 500 vial

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064040176

28/04/2564 -

-

11077 ซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 mL (0.5 mL/prefilled syr)
(Binocrt 5000) จํานวน 5 กลอง

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ ลีดเดอร จํากัด

PR8000064040188

28/04/2564 -

-

หน ้า 1060

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11078 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ

11079 ขออนุมัติจัดซื้อวัดสุสํานักงาน ฝายวิชาการ

11080 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนเมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,600.00

5,940.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารซีเอ แอร เอ็กซเพรส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064040067
19/04/2564 -

5,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064040123

26/04/2564 -

-

PR9000064040021

01/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

11081 ขออนุมัติลางและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 รายการ

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารซีเอ แอร เอ็กซเพรส จํากัด

PR9000064040020

08/04/2564 -

-

11082 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง จํานวน 13 รายการ

5,060.00

5,060.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064040033

09/04/2564 -

-

11083 ขออนุมัติคาวัสไฟฟา จํานวน 7 รายการ

6,896.15

6,896.15 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000064040032

09/04/2564 -

-

11084 ขออนุมัติคาซอมแซมเครืองคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064040028

09/04/2564 -

-

11085 ขออนุมัติคาถายเอกสารพรอมเขาเลม

1,677.00

1,677.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา

PR9000064040035

09/04/2564 -

-

11086 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ

59,750.00

59,750.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา

PR9000064040031

09/04/2564 -

-

11087 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10 รายการ

20,700.00

20,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064040027

09/04/2564 -

-

หน ้า 1061

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11088 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,020.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,020.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064040030
09/04/2564 -

11089 ขออนุมัติคาปาย 2 รายการ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง เอส.เอ็ม. โฆษณา

PR9000064040034

09/04/2564 -

-

11090 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลรถตูพรอมคาแรง (นค-6865)

2,480.00

2,480.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร

PR9000064040066

19/04/2564 -

-

PR9000064040062

19/04/2564 -

-

11091 ขออนุมัติเปลี่ยนยางใน รถจักรยานยนต 3กฉ-5088

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง รานแกละ หาดบางแสน

11092 ขออนุมัติซอมแซมรถตัดหญาแบบนั่งขับ

4,410.00

4,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด

PR9000064040064

19/04/2564 -

-

11093 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

1,160.95

1,160.95 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064040057

19/04/2564 -

-

11094 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ

390.00

390.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064040060

19/04/2564 -

-

11095 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 5 รายการ

930.90

930.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064040059

19/04/2564 -

-

PR9000064040061

19/04/2564 -

-

PR9000064040063

19/04/2564 -

-

11096 ขออนุมัติซื้ออุปกรณและยางชะลอความเร็ว จํานวน 6 รายการ

11097 ขออนุมัติซอมปมน้ําพรอมคาแรง จํานวน 7 รายการ (อาคารพิบูล
บําเพ็ญ4)

43,320.00

5,615.00

43,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

5,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด

หน ้า 1062

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11098 ขออนุมัติซอมแซมปมน้ําพรอมคาแรง จํานวน 5 รายการ (อาคารพิบูล
พัฒนา2)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,465.00

11099 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับรับรายงานตัวนักเรียนใหม รอบที่ 2
วันที่ 9 เม.ย. 2564

1,500.00

11100 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางประชุมคณะกรรมการวิเคราะห
ภาระงานฯ วันที่ 23 เม.ย. 2564

600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีพัฒนายนต (1997) จํากัด

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโท
รานลิตเติ้ลช
600.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋หนาแดง
PIE เติมสุข
นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064040065
19/04/2564 -

PR9000064040022

08/04/2564 -

-

PR9000064040097

22/04/2564 -

-

11101 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

2,450.00

2,450.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ เมืองนก

PR0206064040048

07/04/2021 -

-

11102 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ไสกรองคารบอน
ฯ)

4,840.00

4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206064040051

07/04/2021 -

-

PR0206064040052

07/04/2021 -

-

11103 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

11104 ขออนุมัติเบิกคาทําปาย เพื่อใชสําหรับติดสื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ของกองกิจการนิสิต
11105 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุ ใชสําหรับกิจกรรมตางๆ ของกองกิจการนิสิต
11106 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับใชในโครงการพัฒนานิสิตเพื่อยูรวม
ในสังคมยุคใหมบนพื้นฐานความเปนไทย เดือน พ.ค. - มิ.ย. 64
11107 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี
11108 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดเข็มขัดเซฟตี้ แบบคาดเอว จํานวน 8 ที่นั่ง
11109 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมหอง จํานวน 3 หอง
11110 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถบัสปรับอากาศ จํานวน 40 ที่นั่ง ทะเบียน
40-0698 ชลบุรี

21,159.68

21,159.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064040157

22/04/2021 -

-

2,210.00

2,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206064040161

22/04/2021 -

-

4,590.00

4,590.00 เฉพาะเจาะจง everbright shop

PR0206064040196

26/04/2021 -

-

2,033.00
3,600.00
8,913.10
3,745.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง
3,600.00 เฉพาะเจาะจง
8,913.10 เฉพาะเจาะจง
3,745.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206064040027
PR0206064040045
PR0206064040042
PR0206064040043

02/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 -

-

บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

นายวีระพงษ อุดเครือ

หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

หน ้า 1063

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11111
11112
11113
11114
11115

ขออนุมัติเบิกเงินคาไสปากกา
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาสจํานวน 40 ที่นั่ง
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมกระแสไฟฟาแรงสูงขัดของ
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมทอน้ําทิ้ง จํานวน 1 งาน
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค จํานวน 7 ที่นั่ง ทะเบียน กร6153 ชลบุรี
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 16 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาหนากากอนามัย และน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ
ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟนีออนพรอมขาติเตั้ง จํานวน 5 ชุด
ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางในขอบ 16 จุบสั้น deestone จํานวน 1
เสน
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี
ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลมจัดทํารายงานผลโครงการ
โครงการประเมินผลกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2563

11116
11117
11118
11119

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,320.00
67,326.00
271.89
3,210.00
5,745.90

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,320.00 เฉพาะเจาะจง
67,326.00 เฉพาะเจาะจง
271.89 เฉพาะเจาะจง
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
5,745.90 เฉพาะเจาะจง

ใบสําคัญคางจาย
หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ปยะกิจ
การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน
หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008
บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064040044
06/04/2021 PR0206064040153
21/04/2021 PR0206064040170
22/04/2021 PR0206064040187
25/04/2021 PR0206064040183
25/04/2021 -

ขอเสนอแนะ
-

รานไถเส็ง
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
สมคิดแอร
ส.อารยยางยนต

PR0206064040188
PR0206064040186
PR0206064040182
PR0206064040211

25/04/2021 25/04/2021 25/04/2021 27/04/2021 -

-

3,108.35
5,520.00
2,250.00
642.00

3,108.35 เฉพาะเจาะจง
5,520.00 เฉพาะเจาะจง
2,250.00 เฉพาะเจาะจง
642.00 เฉพาะเจาะจง

749.00
1,140.00

749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
1,140.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ํา เซอรวิส

PR0206064040212
PR2400064040011

27/04/2021 07/04/2564 -

-

11122 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ 3 กลอง Samsung 203D สําหรับใชพิมพ
เอกสารราชการ สํานักงาน คณะ
11123 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR2400064040010

07/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันตพงษ ปตตา

PR2400064040058

26/04/2564 -

-

11124 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11125 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400064040024

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400064040062

26/04/2564 -

-

11126 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400064040059

26/04/2564 -

-

11120
11121

หน ้า 1064

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11127 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040061
26/04/2564 -

11128 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400064040048

26/04/2564 -

-

11129 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400064040049

26/04/2564 -

-

11130 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400064040050

26/04/2564 -

-

11131 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400064040051

26/04/2564 -

-

11132 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400064040052

26/04/2564 -

-

11133 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
11134 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400064040053

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400064040054

26/04/2564 -

-

11135 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400064040055

26/04/2564 -

-

11136 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400064040057

26/04/2564 -

-

หน ้า 1065

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11137 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040056
26/04/2564 -

11138 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400064040043

26/04/2564 -

-

11139 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400064040046

26/04/2564 -

-

11140 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400064040045

26/04/2564 -

-

11141 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

PR2400064040044

26/04/2564 -

-

11142 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400064040047

26/04/2564 -

-

11143 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11144 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11145 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11146 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11147 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11148 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400064040038

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400064040040

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400064040041

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400064040039

26/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400064040042

26/04/2564 -

-

PR2400064040028

26/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เสนาพันธ
หน ้า 1066

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040029
26/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400064040030

26/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400064040031

26/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุทธชาติ อรรถแสงศรี

PR2400064040032

26/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400064040034

26/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400064040036

26/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400064040037

26/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400064040033

26/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400064040035

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400064040023

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400064040026

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400064040027

26/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400064040025

26/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400064040060

26/04/2564 -

-

หน ้า 1067

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11163 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)
11164 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11165 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040070
27/04/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400064040083

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400064040072

27/04/2564 -

-

11166 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400064040073

27/04/2564 -

-

11167 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400064040074

27/04/2564 -

-

11168 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน คงถาวร

PR2400064040069

27/04/2564 -

-

11169 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400064040076

27/04/2564 -

-

11170 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400064040077

27/04/2564 -

-

11171 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400064040075

27/04/2564 -

-

11172 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400064040068

27/04/2564 -

-

หน ้า 1068

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11173 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040065
27/04/2564 -

11174 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400064040066

27/04/2564 -

-

11175 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400064040063

27/04/2564 -

-

11176 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400064040067

27/04/2564 -

-

11177 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400064040064

27/04/2564 -

-

11178 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400064040080

27/04/2564 -

-

11179 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400064040081

27/04/2564 -

-

11180 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400064040078

27/04/2564 -

-

11181 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400064040079

27/04/2564 -

-

11182 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400064040082

27/04/2564 -

-

หน ้า 1069

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11183 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11184 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11185 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11186 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11187 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11188 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040121
27/04/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400064040120

27/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400064040119

27/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400064040122

27/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400064040118

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400064040114

27/04/2564 -

-

11189 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400064040116

27/04/2564 -

-

11190 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400064040117

27/04/2564 -

-

11191 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400064040108

27/04/2564 -

-

11192 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400064040109

27/04/2564 -

-

11193 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400064040110

27/04/2564 -

-

หน ้า 1070

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11194 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สุวรรณคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040111
27/04/2564 -

11195 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400064040113

27/04/2564 -

-

11196 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

PR2400064040115

27/04/2564 -

-

11197 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400064040112

27/04/2564 -

-

11198 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11199 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11200 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11201 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11202 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11203 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11204 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11205 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11206 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400064040105

27/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400064040107

27/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400064040106

27/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400064040104

27/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400064040103

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400064040088

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400064040089

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400064040095

27/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400064040097

27/04/2564 -

-

หน ้า 1071

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040091
27/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400064040090

27/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลมาศ เอี่ยมรัตน

PR2400064040096

27/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400064040094

27/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตชน อินทรยานยาว

PR2400064040092

27/04/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400064040093

27/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400064040084

27/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400064040085

27/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400064040087

27/04/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400064040086

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา ไตรรัตนศิลป

PR2400064040099

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400064040101

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400064040100

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400064040102

27/04/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400064040098

27/04/2564 -

-

หน ้า 1072

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11222 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(เมย64)
11223 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11224 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11225 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11226 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11227 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11228 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11229 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11230 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11231 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11232 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11233 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11234 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11235 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040071
27/04/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400064040140

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400064040124

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400064040138

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400064040142

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400064040141

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

PR2400064040128

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400064040129

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400064040132

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400064040131

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร แกวชนะ

PR2400064040136

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400064040133

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400064040134

28/04/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400064040135

28/04/2564 -

-

หน ้า 1073

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11236 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11237 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (เมย64)
11238 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11239 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11240 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11241 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (เมย64)
11242 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (เมย64)
11243 ขออนุมัติจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
11244 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064040137
28/04/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400064040130

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏกานต แสงพิทักษ

PR2400064040125

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก ทวีมูล

PR2400064040126

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400064040127

28/04/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกองเกียรติ บุญยไทย

PR2400064040123

28/04/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400064040139

28/04/2564 -

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064040013

01/04/2021 -

-

PR0600064040015

01/04/2021 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

11245 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 8 รายการ

10,234.55

10,234.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064040063

01/04/2021 -

-

11246 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี จํานวน 11 รายการ

20,137.40

20,137.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064040061

01/04/2021 -

-

PR0600064040012

01/04/2021 -

-

11247 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

หน ้า 1074

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11248 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040004
01/04/2021 -

11249 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064040056

01/04/2021 -

-

11250 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064040008

01/04/2021 -

-

11251 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064040001

01/04/2021 -

-

11252 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064040041

01/04/2021 -

-

11253 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064040050

01/04/2021 -

-

11254 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040026

01/04/2021 -

-

หน ้า 1075

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11255 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรดา สมุทรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040046
01/04/2021 -

11256 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064040036

01/04/2021 -

-

11257 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064040060

01/04/2021 -

-

11258 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600064040031

01/04/2021 -

-

11259 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

PR0600064040027

01/04/2021 -

-

11260 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064040057

01/04/2021 -

-

11261 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064040055

01/04/2021 -

-

หน ้า 1076

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11262 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040009
01/04/2021 -

11263 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064040058

01/04/2021 -

-

11264 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

PR0600064040052

01/04/2021 -

-

11265 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064040003

01/04/2021 -

-

11266 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064040059

01/04/2021 -

-

11267 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064040014

01/04/2021 -

-

11268 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา สุดสงวน

PR0600064040005

01/04/2021 -

-

หน ้า 1077

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11269 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040024
01/04/2021 -

11270 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064040047

01/04/2021 -

-

11271 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

PR0600064040019

01/04/2021 -

-

11272 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064040010

01/04/2021 -

-

11273 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064040051

01/04/2021 -

-

11274 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064040006

01/04/2021 -

-

11275 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064040048

01/04/2021 -

-

หน ้า 1078

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11276 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040053
01/04/2021 -

11277 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600064040039

01/04/2021 -

-

11278 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064040017

01/04/2021 -

-

11279 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064040007

01/04/2021 -

-

11280 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600064040045

01/04/2021 -

-

11281 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040025

01/04/2021 -

-

11282 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064040054

01/04/2021 -

-

หน ้า 1079

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11283 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040002
01/04/2021 -

11284 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064040021

01/04/2021 -

-

11285 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064040049

01/04/2021 -

-

01/04/2021 -

-

02/04/2021 -

-

11287 คาซอมแอร

4,280.00

490 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง, บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600064040016
จํากัด
4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
PR0600064040069

11288 คาปายโครงการ

2,160.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา

PR0600064040078

02/04/2021 -

-

11289 วัสดุ

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิน พงศโสภิตานันท

PR0600064040076

02/04/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ ไตรรัตนกสิกุล

PR0600064040072

02/04/2021 -

-

11291 วัสดุ

1,125.00

1,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0600064040067

02/04/2021 -

-

11292 จางซอม Tablet Surface Pro4 จํานวน 2 งาน

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064040079

02/04/2021 -

-

11293 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

4,825.70

4,825.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด

PR0600064040086

05/04/2021 -

-

11286 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ

11290 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

490

หน ้า 1080

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11294 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,687.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040087
05/04/2021 -

11295 วัสดุอื่นๆ สําหรับหองปฏิบัติการ วมว.

3,150.00

3,150.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064040081

05/04/2021 -

-

11296 วัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

7,393.70

7,393.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR0600064040084

05/04/2021 -

-

11297 วัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

3,678.02

05/04/2021 -

-

11298 ยาสามัญประจําบาน จํานวน 23 รายการ

6,897.22

3,678.02 เฉพาะเจาะจง วิมลวัสดุภัณฑ,กมล การกุญแจ,บริษัท บัณฑิตส PR0600064040085
เตชั่นเนอรี่ จํากัด,นางสุกัญญา จีนเมือง.คุณรัตนา
อําไพสุทธิ์พงษ
6,897.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด
PR0600064040098

07/04/2021 -

-

11299 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ

3,573.80

3,573.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064040108

08/04/2021 -

-

PO0600064040004

08/04/2021 -

-

11300 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

36,448.00

36,448.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

11301 หมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet CE278A

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064040110

08/04/2021 -

-

11302 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4รายการ

2,818.50

08/04/2021 -

-

11303 ซอมเครื่องไมโครเพลสรีดเดอร ครุภัณฑเลขที่ 5408063010006

5,671.00

2,818.50 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ, รานกฤษณ อิเลคทริค และน้ํา PR0600064040107
ดื่มบานและสวน
5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด
PR0600064040111

08/04/2021 -

-

11304 ซอมแซมครุภัณฑ 2 งาน

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PR0600064040112

08/04/2021 -

-

23,400.00

23,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0600064040006

09/04/2021 -

-

PR0600064040118

09/04/2021 -

-

PR0600064040119

09/04/2021 -

-

11305 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา
11306 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 9 รายการ

3,524.50

11307 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 14 รายการ

2,755.00

3,524.50 เฉพาะเจาะจง รานเบสทซีร็อก,รานบางแสนการพิมพ ,บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
2,755.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป และรานบางแสนการพิมพ

หน ้า 1081

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,106.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040116
09/04/2021 -

11311 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

1,106.00 เฉพาะเจาะจง รานเอสเอส เซอรวิสแอนดซัพพลาย และ
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอรี่ จํากัด
4,981.76 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนการพิมพ,รานถายคลอง และบริษัท
ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด
4,510.00 เฉพาะเจาะจง รานคุณประนอม สุขศรี,รานเจียบฮวด และราน
สยามการเกษตร
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

11312 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064040153

26/04/2021 -

-

11313 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวิมล มาโค

PR0600064040141

26/04/2021 -

-

11314 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ แกวปาน

PR0600064040147

26/04/2021 -

-

11315 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064040150

26/04/2021 -

-

11316 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600064040151

26/04/2021 -

-

11308 ขออนุมัติซื้อ
11309 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 8 รายการ

4,981.76

11310 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 27 รายการ

4,510.00

หน ้า 1082

PR0600064040122

16/04/2021 -

-

PR0600064040123

16/04/2021 -

-

PR0600064040149

26/04/2021 -

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11317 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040137
26/04/2021 -

11318 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600064040138

26/04/2021 -

-

11319 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064040145

26/04/2021 -

-

11320 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ วรานุเศรษฐ

PR0600064040136

26/04/2021 -

-

11321 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600064040142

26/04/2021 -

-

11322 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600064040146

26/04/2021 -

-

11323 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600064040148

26/04/2021 -

-

หน ้า 1083

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11324 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040144
26/04/2021 -

11325 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600064040140

26/04/2021 -

-

11326 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

PR0600064040139

26/04/2021 -

-

11327 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600064040135

26/04/2021 -

-

11328 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064040132

26/04/2021 -

-

11329 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชา ค้ําชู

PR0600064040164

26/04/2021 -

-

11330 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

PR0600064040170

26/04/2021 -

-

11331 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600064040176

26/04/2021 -

-

หน ้า 1084

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11332 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040162
26/04/2021 -

11333 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีบัวบาน

PR0600064040152

26/04/2021 -

-

11334 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร สุนทร

PR0600064040155

26/04/2021 -

-

11335 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600064040167

26/04/2021 -

-

11336 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600064040159

26/04/2021 -

-

11337 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร รัตนะมงคลกุล

PR0600064040157

26/04/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064040178

26/04/2021 -

-

11338 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

หน ้า 1085

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11339 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040166
26/04/2021 -

11340 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา บุญเฟรือง

PR0600064040165

26/04/2021 -

-

11341 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600064040160

26/04/2021 -

-

11342 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064040168

26/04/2021 -

-

11343 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600064040174

26/04/2021 -

-

11344 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600064040154

26/04/2021 -

-

11345 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600064040156

26/04/2021 -

-

หน ้า 1086

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11346 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040169
26/04/2021 -

11347 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600064040171

26/04/2021 -

-

11348 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600064040158

26/04/2021 -

-

11349 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600064040177

26/04/2021 -

-

11350 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600064040161

26/04/2021 -

-

11351 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600064040172

26/04/2021 -

-

11352 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ไชยสิทธิ์

PR0600064040163

26/04/2021 -

-

หน ้า 1087

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11353 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040175
26/04/2021 -

11354 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600064040143

26/04/2021 -

-

11355 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064040188

27/04/2021 -

-

11356 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064040196

27/04/2021 -

-

11357 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

PR0600064040260

27/04/2021 -

-

11358 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600064040194

27/04/2021 -

-

11359 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600064040261

27/04/2021 -

-

หน ้า 1088

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11360 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุจิตรา มานูเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040226
27/04/2021 -

11361 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064040245

27/04/2021 -

-

11362 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

PR0600064040216

27/04/2021 -

-

11363 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600064040236

27/04/2021 -

-

11364 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600064040191

27/04/2021 -

-

11365 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ คุณรักษ

PR0600064040180

27/04/2021 -

-

11366 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064040233

27/04/2021 -

-

หน ้า 1089

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11367 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040256
27/04/2021 -

11368 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064040203

27/04/2021 -

-

11369 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌัชลียา มีมะโน

PR0600064040181

27/04/2021 -

-

11370 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

PR0600064040213

27/04/2021 -

-

11371 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

PR0600064040237

27/04/2021 -

-

11372 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวี เที่ยงดี

PR0600064040254

27/04/2021 -

-

11373 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา บุญแลบ

PR0600064040220

27/04/2021 -

-

หน ้า 1090

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11374 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040239
27/04/2021 -

11375 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600064040258

27/04/2021 -

-

11376 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064040230

27/04/2021 -

-

11377 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064040240

27/04/2021 -

-

11378 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

PR0600064040228

27/04/2021 -

-

11379 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา แซเตียว

PR0600064040238

27/04/2021 -

-

11380 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600064040218

27/04/2021 -

-

หน ้า 1091

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11381 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา จันทรชา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040179
27/04/2021 -

11382 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชารัตน เข็มมาลัย

PR0600064040259

27/04/2021 -

-

11383 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ศรีสุข

PR0600064040214

27/04/2021 -

-

11384 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600064040252

27/04/2021 -

-

11385 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600064040247

27/04/2021 -

-

11386 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรายุทธ เผือกสุก

PR0600064040183

27/04/2021 -

-

11387 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064040182

27/04/2021 -

-

หน ้า 1092

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11388 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040205
27/04/2021 -

11389 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร เลาอรุณ

PR0600064040198

27/04/2021 -

-

11390 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064040221

27/04/2021 -

-

11391 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล พุมสกุล

PR0600064040209

27/04/2021 -

-

11392 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

PR0600064040186

27/04/2021 -

-

11393 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต จันทรง

PR0600064040243

27/04/2021 -

-

PR0600064040231

27/04/2021 -

-

11394 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

หน ้า 1093

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11395 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จามรี เข็มแจม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040227
27/04/2021 -

11396 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600064040225

27/04/2021 -

-

11397 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064040222

27/04/2021 -

-

11398 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชติภัคร สาสุนทรา

PR0600064040211

27/04/2021 -

-

11399 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600064040249

27/04/2021 -

-

11400 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600064040234

27/04/2021 -

-

11401 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064040204

27/04/2021 -

-

หน ้า 1094

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11402 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติมา กระดาษทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040215
27/04/2021 -

11403 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064040232

27/04/2021 -

-

11404 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064040224

27/04/2021 -

-

11405 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600064040193

27/04/2021 -

-

11406 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

PR0600064040210

27/04/2021 -

-

11407 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600064040199

27/04/2021 -

-

11408 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600064040246

27/04/2021 -

-

หน ้า 1095

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11409 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040208
27/04/2021 -

11410 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600064040250

27/04/2021 -

-

11411 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064040241

27/04/2021 -

-

11412 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพร เชื้อแดง

PR0600064040190

27/04/2021 -

-

11413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600064040187

27/04/2021 -

-

11414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600064040185

27/04/2021 -

-

11415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฐภร อินธกรจินดา

PR0600064040195

27/04/2021 -

-

หน ้า 1096

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040206
27/04/2021 -

11417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064040244

27/04/2021 -

-

11418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064040192

27/04/2021 -

-

11419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600064040255

27/04/2021 -

-

11420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600064040197

27/04/2021 -

-

11421 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064040202

27/04/2021 -

-

11422 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600064040229

27/04/2021 -

-

หน ้า 1097

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11423 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวริศร รุงเรือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040235
27/04/2021 -

11424 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600064040212

27/04/2021 -

-

11425 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600064040253

27/04/2021 -

-

11426 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600064040219

27/04/2021 -

-

11427 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

PR0600064040189

27/04/2021 -

-

11428 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064040251

27/04/2021 -

-

11429 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

PR0600064040242

27/04/2021 -

-

หน ้า 1098

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11430 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040248
27/04/2021 -

11431 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064040217

27/04/2021 -

-

11432 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600064040201

27/04/2021 -

-

11433 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064040289

28/04/2021 -

-

11434 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ ไตรรัตนกสิกุล

PR0600064040279

28/04/2021 -

-

11435 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

PR0600064040287

28/04/2021 -

-

11436 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600064040302

28/04/2021 -

-

หน ้า 1099

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11437 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040313
28/04/2021 -

11438 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064040315

28/04/2021 -

-

11439 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064040320

28/04/2021 -

-

11440 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064040317

28/04/2021 -

-

11441 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600064040311

28/04/2021 -

-

11442 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064040319

28/04/2021 -

-

11443 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064040321

28/04/2021 -

-

หน ้า 1100

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11444 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040322
28/04/2021 -

11445 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600064040316

28/04/2021 -

-

11446 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064040314

28/04/2021 -

-

11447 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

PR0600064040310

28/04/2021 -

-

11448 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

PR0600064040318

28/04/2021 -

-

11449 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ กุมภาพันธ พ.ศ.2564 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064040308

28/04/2021 -

-

PO0600064040007

28/04/2021 -

-

PR0600064040342

28/04/2021 -

-

PR0600064040343

28/04/2021 -

-

11450 ขออนุมัติคาซอมแซมประตูหองปฏิบัติการ จํานวน 3 หอง

48,110.00

11451 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ

7,136.90

11452 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ

17,339.35

48,110.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ
7,136.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด
17,339.35 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง
หน ้า 1101

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11453 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,053.10

11454 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 7 รายการ

4,793.00

11455 ขออนุมัติวัสดุอื่นๆ จํานวน 13 รายการ

4,956.00

11456 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,053.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040340
28/04/2021 28/04/2021 -

-

28/04/2021 -

-

9,000.00

4,793.00 เฉพาะเจาะจง รานคุณศุภชัย หลิมพานิชย,รานสดใส กอบป และ PR0600064040337
รานบางแสนการพิมพ
4,956.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก,รานเบสทซีร็อก และรานน้ําดื่ม PR0600064040338
บานและสวน
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน
PR0600064040331

28/04/2021 -

-

11457 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

PR0600064040291

28/04/2021 -

-

11458 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064040333

28/04/2021 -

-

11459 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064040306

28/04/2021 -

-

11460 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064040301

28/04/2021 -

-

11461 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040327

28/04/2021 -

-

หน ้า 1102

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11462 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรดา สมุทรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040263
28/04/2021 -

11463 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064040271

28/04/2021 -

-

11464 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600064040283

28/04/2021 -

-

11465 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600064040325

28/04/2021 -

-

11466 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

PR0600064040312

28/04/2021 -

-

11467 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064040334

28/04/2021 -

-

11468 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064040309

28/04/2021 -

-

หน ้า 1103

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11469 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040329
28/04/2021 -

11470 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064040296

28/04/2021 -

-

11471 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064040274

28/04/2021 -

-

11472 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา สุดสงวน

PR0600064040288

28/04/2021 -

-

11473 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064040280

28/04/2021 -

-

11474 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600064040326

28/04/2021 -

-

11475 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064040264

28/04/2021 -

-

หน ้า 1104

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11476 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040303
28/04/2021 -

11477 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064040328

28/04/2021 -

-

11478 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064040307

28/04/2021 -

-

11479 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064040276

28/04/2021 -

-

11480 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064040262

28/04/2021 -

-

11481 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600064040278

28/04/2021 -

-

11482 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600064040336

28/04/2021 -

-

หน ้า 1105

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11483 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040332
28/04/2021 -

11484 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600064040330

28/04/2021 -

-

11485 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064040293

28/04/2021 -

-

11486 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600064040269

28/04/2021 -

-

11487 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064040323

28/04/2021 -

-

11488 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064040335

28/04/2021 -

-

11489 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600064040299

28/04/2021 -

-

หน ้า 1106

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11490 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040324
28/04/2021 -

11491 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600064040286

28/04/2021 -

-

11492 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064040266

28/04/2021 -

-

11493 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

PR0600064040295

28/04/2021 -

-

11494 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

PR0600064040272

28/04/2021 -

-

11495 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064040265

28/04/2021 -

-

11496 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600064040304

28/04/2021 -

-

หน ้า 1107

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11497 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040273
28/04/2021 -

11498 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อโรชา บรรจงการ

PR0600064040277

28/04/2021 -

-

11499 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600064040305

28/04/2021 -

-

11500 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600064040298

28/04/2021 -

-

11501 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064040285

28/04/2021 -

-

11502 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

PR0600064040292

28/04/2021 -

-

11503 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064040268

28/04/2021 -

-

หน ้า 1108

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11504 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040297
28/04/2021 -

11505 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600064040300

28/04/2021 -

-

11506 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

PR0600064040275

28/04/2021 -

-

11507 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600064040284

28/04/2021 -

-

11508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600064040281

28/04/2021 -

-

11509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600064040270

28/04/2021 -

-

11510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600064040294

28/04/2021 -

-

หน ้า 1109

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064040282
28/04/2021 -

11512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064040290

28/04/2021 -

-

11513 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ขุนเที่ยง

PR0600064040267

28/04/2021 -

-

11514 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600064040349

30/04/2021 -

-

11515 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600064040344

30/04/2021 -

-

11516 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน

PR0600064040345

30/04/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600064040348

30/04/2021 -

-

11517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน ้า 1110

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11518 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 4/2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040006
01/04/2021 -

11519 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040001

01/04/2021 -

-

11520 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมหลักสูตร แบบรายงาน และแบบตรวจสอบ

9,752.00

9,752.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 9,752 บาท

PR1800064040007

01/04/2021 -

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ/เสนอราคา 720 บาท

PR1800064040015

09/04/2021 -

-

11521 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟ

11522 ขออนุมัติซอมแซมจักรยานทดสอบสมรรถภาพ แบบแอนแอโรบิค

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีวัฒนานันท เทรดดิ้ง จํากัด/เสนอราคา
2,675 บาท

PR1800064040012

09/04/2021 -

-

11523 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040040

26/04/2021 -

-

11524 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040020

26/04/2021 -

-

11525 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040039

26/04/2021 -

-

11526 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040038

26/04/2021 -

-

11527 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040037

26/04/2021 -

-

หน ้า 1111

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11528 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040029
26/04/2021 -

11529 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064040031
บาท

26/04/2021 -

-

11530 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040034

26/04/2021 -

-

11531 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040033

26/04/2021 -

-

11532 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040032

26/04/2021 -

-

11533 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040030

26/04/2021 -

-

11534 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040028

26/04/2021 -

-

11535 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040026

26/04/2021 -

-

11536 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040025

26/04/2021 -

-

11537 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040027

26/04/2021 -

-

หน ้า 1112

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11538 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040021
26/04/2021 -

11539 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040024

26/04/2021 -

-

11540 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040023

26/04/2021 -

-

11541 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040022

26/04/2021 -

-

11542 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกวริน บุญเพิ่มทรัพย/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040035

26/04/2021 -

-

11543 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040060

27/04/2021 -

-

11544 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040045

27/04/2021 -

-

11545 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040058

27/04/2021 -

-

11546 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040059

27/04/2021 -

-

11547 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040056

27/04/2021 -

-

หน ้า 1113

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11548 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040051
27/04/2021 -

11549 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040049

27/04/2021 -

-

11550 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040047

27/04/2021 -

-

11551 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064040050
บาท

27/04/2021 -

-

11552 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064040046
บาท

27/04/2021 -

-

11553 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064040052

27/04/2021 -

-

11554 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040053

27/04/2021 -

-

11555 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040055

27/04/2021 -

-

11556 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040048

27/04/2021 -

-

11557 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040054

27/04/2021 -

-

หน ้า 1114

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11558 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040041
27/04/2021 -

11559 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040043

27/04/2021 -

-

11560 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040042

27/04/2021 -

-

11561 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040044

27/04/2021 -

-

11562 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040057

27/04/2021 -

-

11563 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040077

28/04/2021 -

-

11564 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040083

28/04/2021 -

-

11565 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800064040079
บาท

28/04/2021 -

-

11566 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040078

28/04/2021 -

-

11567 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064040080

28/04/2021 -

-

หน ้า 1115

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11568 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040097
28/04/2021 -

11569 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064040101
บาท

28/04/2021 -

-

11570 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064040100

28/04/2021 -

-

11571 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040098

28/04/2021 -

-

11572 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040099

28/04/2021 -

-

11573 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040076

28/04/2021 -

-

11574 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064040075
บาท

28/04/2021 -

-

11575 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040072

28/04/2021 -

-

11576 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064040073
บาท

28/04/2021 -

-

11577 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040074

28/04/2021 -

-

หน ้า 1116

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11578 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040068
28/04/2021 -

11579 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064040067
บาท

28/04/2021 -

-

11580 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040069

28/04/2021 -

-

11581 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040070

28/04/2021 -

-

11582 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040071

28/04/2021 -

-

11583 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064040087

28/04/2021 -

-

11584 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040093

28/04/2021 -

-

11585 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040092

28/04/2021 -

-

11586 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064040091

28/04/2021 -

-

11587 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040094

28/04/2021 -

-

หน ้า 1117

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11588 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040095
28/04/2021 -

11589 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064040090

28/04/2021 -

-

11590 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040089

28/04/2021 -

-

11591 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040088

28/04/2021 -

-

11592 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064040096

28/04/2021 -

-

11593 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040065

28/04/2021 -

-

11594 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040062

28/04/2021 -

-

11595 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040066

28/04/2021 -

-

11596 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040064

28/04/2021 -

-

11597 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064040084

28/04/2021 -

-

หน ้า 1118

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11598 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064040086
28/04/2021 -

11599 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040082

28/04/2021 -

-

11600 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064040085

28/04/2021 -

-

11601 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064040081

28/04/2021 -

-

11602 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

PR2100064040022

01/04/2021 -

-

11603 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064040023

01/04/2021 -

-

11604 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100064040021

01/04/2021 -

-

11605 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100064040024

01/04/2021 -

-

11606 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100064040025

01/04/2021 -

-

หน ้า 1119

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11607 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040012
01/04/2021 -

11608 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064040014

01/04/2021 -

-

11609 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064040011

01/04/2021 -

-

11610 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100064040013

01/04/2021 -

-

11611 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100064040015

01/04/2021 -

-

11612 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

PR2100064040016

01/04/2021 -

-

11613 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100064040017

01/04/2021 -

-

หน ้า 1120

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11614 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040018
01/04/2021 -

11615 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064040019

01/04/2021 -

-

11616 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100064040020

01/04/2021 -

-

11617 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

PR2100064040037

01/04/2021 -

-

11618 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100064040031

01/04/2021 -

-

11619 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

PR2100064040032

01/04/2021 -

-

11620 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100064040033

01/04/2021 -

-

หน ้า 1121

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11621 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมณฑน พรหมโคตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040034
01/04/2021 -

11622 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100064040038

01/04/2021 -

-

11623 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100064040039

01/04/2021 -

-

11624 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

PR2100064040040

01/04/2021 -

-

11625 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100064040035

01/04/2021 -

-

11626 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม
2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100064040036

01/04/2021 -

-

11627 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

PR2100064040055

01/04/2021 -

-

หน ้า 1122

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11628 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040057
01/04/2021 -

11629 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100064040050

01/04/2021 -

-

11630 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100064040056

01/04/2021 -

-

11631 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100064040051

01/04/2021 -

-

11632 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100064040052

01/04/2021 -

-

11633 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100064040053

01/04/2021 -

-

11634 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100064040054

01/04/2021 -

-

หน ้า 1123

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11635 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040048
01/04/2021 -

11636 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100064040049

01/04/2021 -

-

11637 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100064040066

01/04/2021 -

-

11638 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100064040067

01/04/2021 -

-

11639 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100064040064

01/04/2021 -

-

11640 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100064040065

01/04/2021 -

-

11641 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100064040068

01/04/2021 -

-

หน ้า 1124

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11642 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040069
01/04/2021 -

11643 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100064040071

01/04/2021 -

-

11644 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100064040063

01/04/2021 -

-

11645 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100064040072

01/04/2021 -

-

11646 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มีนาคม 2563

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100064040070

01/04/2021 -

-

11647 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

PR2100064040029

01/04/2021 -

-

11648 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100064040026

01/04/2021 -

-

11649 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100064040027

01/04/2021 -

-

หน ้า 1125

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11650 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040028
01/04/2021 -

11651 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน มีนาคม 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100064040030

01/04/2021 -

-

11652 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100064040045

01/04/2021 -

-

11653 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100064040044

01/04/2021 -

-

11654 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100064040046

01/04/2021 -

-

11655 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100064040043

01/04/2021 -

-

11656 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100064040047

01/04/2021 -

-

11657 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100064040059

01/04/2021 -

-

หน ้า 1126

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11658 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040060
01/04/2021 -

11659 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

PR2100064040061

01/04/2021 -

-

11660 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

PR2100064040062

01/04/2021 -

-

11661 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มีนาคม
2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

PR2100064040058

01/04/2021 -

-

11662 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 4 รายการ เพื่อใชประกอบการ
ปรับปรุงโครงเหล็กชั้นลอยหองสาหราย อาคารศูนยวิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

1,835.00

1,835.00 เฉพาะเจาะจง ราน จ.เจริญพาณิชย

PR2100064040083

27/04/2021 -

-

11663 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064040098

30/04/2021 -

-

11664 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100064040096

30/04/2021 -

-

หน ้า 1127

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11665 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040099
30/04/2021 -

11666 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100064040100

30/04/2021 -

-

11667 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

PR2100064040087

30/04/2021 -

-

11668 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064040089

30/04/2021 -

-

11669 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064040086

30/04/2021 -

-

11670 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100064040088

30/04/2021 -

-

11671 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100064040090

30/04/2021 -

-

หน ้า 1128

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11672 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064040091
30/04/2021 -

11673 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100064040092

30/04/2021 -

-

11674 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100064040093

30/04/2021 -

-

11675 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064040094

30/04/2021 -

-

11676 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน เมษายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100064040095

30/04/2021 -

-

11677 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

PR2100064040097

30/04/2021 -

-

11678 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064040021

01/04/2021 -

-

หน ้า 1129

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11679 ขออนุมัติซื้อเสาคอนกรีต จํานวน 40 ตน เพื่อใชสําหรับเปนเสาใหวนิลา
4,800.00
ยึดเกาะ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคลองขุดวัสดุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040012
01/04/2021 -

11680 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064040025

01/04/2021 -

-

11681 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200064040020

01/04/2021 -

-

11682 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200064040023

01/04/2021 -

-

11683 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064040026

01/04/2021 -

-

11684 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064040030

01/04/2021 -

-

11685 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064040027

01/04/2021 -

-

หน ้า 1130

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11686 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040029
01/04/2021 -

11687 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064040028

01/04/2021 -

-

11688 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ดอกกุหลาบ

PR2200064040032

01/04/2021 -

-

11689 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

PR2200064040031

01/04/2021 -

-

11690 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064040033

01/04/2021 -

-

11691 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064040034

01/04/2021 -

-

11692 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064040035

01/04/2021 -

-

หน ้า 1131

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11693 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040018
01/04/2021 -

11694 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064040019

01/04/2021 -

-

11695 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200064040017

01/04/2021 -

-

11696 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200064040015

01/04/2021 -

-

11697 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064040016

01/04/2021 -

-

11698 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200064040049

01/04/2021 -

-

11699 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064040050

01/04/2021 -

-

หน ้า 1132

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11700 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040043
01/04/2021 -

11701 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064040045

01/04/2021 -

-

11702 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064040046

01/04/2021 -

-

11703 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200064040048

01/04/2021 -

-

11704 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

PR2200064040041

01/04/2021 -

-

11705 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064040042

01/04/2021 -

-

11706 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064040044

01/04/2021 -

-

หน ้า 1133

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11707 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040047
01/04/2021 -

11708 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064040040

01/04/2021 -

-

11709 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200064040039

01/04/2021 -

-

11710 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200064040036

01/04/2021 -

-

11711 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064040037

01/04/2021 -

-

11712 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064040038

01/04/2021 -

-

11713 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการปลูกพืชลงแปลงาธิต
ของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ใชในการเรียนการสอนวิชาปฐพีวิทยา
เบื้องตน และวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอัย-โฮม และรานพรสุดาพันธุไม

PR2200064040013

01/04/2021 -

-

หน ้า 1134

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11714 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040024
01/04/2021 -

11715 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติกาญจน สหวัฒนชาติ

PR2200064040056

02/04/2021 -

-

11716 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200064040097

02/04/2021 -

-

11717 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064040060

02/04/2021 -

-

11718 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200064040061

02/04/2021 -

-

11719 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200064040062

02/04/2021 -

-

11720 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200064040058

02/04/2021 -

-

หน ้า 1135

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11721 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040064
02/04/2021 -

11722 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064040065

02/04/2021 -

-

11723 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064040057

02/04/2021 -

-

11724 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ลําน้ํา

PR2200064040063

02/04/2021 -

-

11725 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064040082

02/04/2021 -

-

11726 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064040079

02/04/2021 -

-

11727 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200064040080

02/04/2021 -

-

หน ้า 1136

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11728 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040081
02/04/2021 -

11729 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064040075

02/04/2021 -

-

11730 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064040076

02/04/2021 -

-

11731 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200064040077

02/04/2021 -

-

11732 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064040078

02/04/2021 -

-

11733 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064040083

02/04/2021 -

-

11734 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064040084

02/04/2021 -

-

หน ้า 1137

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11735 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040054
02/04/2021 -

11736 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200064040055

02/04/2021 -

-

11737 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200064040066

02/04/2021 -

-

11738 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064040053

02/04/2021 -

-

11739 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064040051

02/04/2021 -

-

11740 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200064040072

02/04/2021 -

-

11741 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064040073

02/04/2021 -

-

หน ้า 1138

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11742 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040074
02/04/2021 -

11743 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064040071

02/04/2021 -

-

11744 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064040070

02/04/2021 -

-

11745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200064040069

02/04/2021 -

-

11746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200064040086

02/04/2021 -

-

11747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064040087

02/04/2021 -

-

11748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064040088

02/04/2021 -

-

หน ้า 1139

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040090
02/04/2021 -

11750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200064040091

02/04/2021 -

-

11751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200064040092

02/04/2021 -

-

11752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064040089

02/04/2021 -

-

11753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064040085

02/04/2021 -

-

11754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064040094

02/04/2021 -

-

11755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064040093

02/04/2021 -

-

หน ้า 1140

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040098
02/04/2021 -

11757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200064040095

02/04/2021 -

-

11758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200064040096

02/04/2021 -

-

11759 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงาอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064040059

02/04/2021 -

-

11760 ขออนุมัติจางประกอบโครงเหล็กมุงหลังคาวางลังเพาะเลี้ยงชันโรง
จํานวน 4 โครง เพื่อใชในการวางลังเพาะเลี้ยงชันโรง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064040112

09/04/2021 -

-

11761 ขออนุมัติจางเหมาตัดหญา บริเวณแปลงกลวย แปลงมะปดและแปลงไผ
จํานวน 1 งาน เพื่อปรับพื้นที่สําหรับใชในการเรียนการสอนของสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย

PR2200064040133

26/04/2021 -

-

11762 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200064040139

26/04/2021 -

-

11763 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064040140

26/04/2021 -

-

หน ้า 1141

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11764 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล นิยมสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040141
26/04/2021 -

11765 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ สังขวรรณะ

PR2200064040143

26/04/2021 -

-

11766 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

PR2200064040142

26/04/2021 -

-

11767 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200064040137

26/04/2021 -

-

11768 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

PR2200064040129

26/04/2021 -

-

11769 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064040132

26/04/2021 -

-

11770 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200064040130

26/04/2021 -

-

หน ้า 1142

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11771 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040134
26/04/2021 -

11772 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200064040136

26/04/2021 -

-

11773 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200064040128

26/04/2021 -

-

11774 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200064040131

26/04/2021 -

-

11775 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

PR2200064040135

26/04/2021 -

-

11776 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200064040138

26/04/2021 -

-

11777 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

PR2200064040124

26/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

หน ้า 1143

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11778 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040122
26/04/2021 -

11779 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064040126

26/04/2021 -

-

11780 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

PR2200064040119

26/04/2021 -

-

11781 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064040118

26/04/2021 -

-

11782 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064040151

27/04/2021 -

-

11783 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064040150

27/04/2021 -

-

11784 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064040152

27/04/2021 -

-

หน ้า 1144

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11785 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040149
27/04/2021 -

11786 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ตเขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200064040144

27/04/2021 -

-

11787 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200064040147

27/04/2021 -

-

11788 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064040145

27/04/2021 -

-

11789 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064040146

27/04/2021 -

-

11790 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064040148

27/04/2021 -

-

11791 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064040184

28/04/2021 -

-

หน ้า 1145

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11792 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040168
28/04/2021 -

11793 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064040187

28/04/2021 -

-

11794 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200064040183

28/04/2021 -

-

11795 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200064040185

28/04/2021 -

-

11796 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติกาญจน สหวัฒนชาติ

PR2200064040173

28/04/2021 -

-

11797 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064040176

28/04/2021 -

-

11798 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064040177

28/04/2021 -

-

หน ้า 1146

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11799 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040178
28/04/2021 -

11800 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200064040179

28/04/2021 -

-

11801 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200064040175

28/04/2021 -

-

11802 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064040181

28/04/2021 -

-

11803 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064040182

28/04/2021 -

-

11804 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064040174

28/04/2021 -

-

11805 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064040171

28/04/2021 -

-

หน ้า 1147

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11806 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040172
28/04/2021 -

11807 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064040170

28/04/2021 -

-

11808 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200064040169

28/04/2021 -

-

11809 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200064040186

28/04/2021 -

-

11810 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064040207

29/04/2021 -

-

11811 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064040188

29/04/2021 -

-

11812 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064040204

29/04/2021 -

-

หน ้า 1148

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11813 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040205
29/04/2021 -

11814 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064040206

29/04/2021 -

-

11815 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200064040159

29/04/2021 -

-

11816 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064040160

29/04/2021 -

-

11817 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200064040161

29/04/2021 -

-

11818 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064040162

29/04/2021 -

-

11819 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหมจ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064040163

29/04/2021 -

-

หน ้า 1149

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11820 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040157
29/04/2021 -

11821 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064040158

29/04/2021 -

-

11822 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064040153

29/04/2021 -

-

11823 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064040154

29/04/2021 -

-

11824 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200064040156

29/04/2021 -

-

11825 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรีอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064040155

29/04/2021 -

-

11826 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

PR2200064040189

29/04/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

หน ้า 1150

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11827 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040190
29/04/2021 -

11828 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหมจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064040203

29/04/2021 -

-

11829 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

PR2200064040208

30/04/2021 -

-

11830 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200064040213

30/04/2021 -

-

11831 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064040210

30/04/2021 -

-

11832 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064040211

30/04/2021 -

-

11833 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขามจ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064040212

30/04/2021 -

-

หน ้า 1151

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11834 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ลําน้ํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040238
30/04/2021 -

11835 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064040200

30/04/2021 -

-

11836 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064040197

30/04/2021 -

-

11837 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200064040198

30/04/2021 -

-

11838 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200064040199

30/04/2021 -

-

11839 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064040193

30/04/2021 -

-

11840 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064040194

30/04/2021 -

-

หน ้า 1152

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11841 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040195
30/04/2021 -

11842 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064040196

30/04/2021 -

-

11843 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064040201

30/04/2021 -

-

11844 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพันอ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064040202

30/04/2021 -

-

11845 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

PR2200064040227

30/04/2021 -

-

11846 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064040223

30/04/2021 -

-

11847 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064040219

30/04/2021 -

-

หน ้า 1153

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11848 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040220
30/04/2021 -

11849 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200064040221

30/04/2021 -

-

11850 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200064040224

30/04/2021 -

-

11851 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200064040226

30/04/2021 -

-

11852 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064040222

30/04/2021 -

-

11853 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซมอ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064040218

30/04/2021 -

-

11854 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064040191

30/04/2021 -

-

หน ้า 1154

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11855 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064040192
30/04/2021 -

11856 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064040214

30/04/2021 -

-

11857 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200064040215

30/04/2021 -

-

11858 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064040216

30/04/2021 -

-

11859 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064040217

30/04/2021 -

-

11860 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ดอกกุหลาบ

PR2200064040209

30/04/2021 -

-

11861 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11862 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร
11863 คาวัสดุในการจัดโครงการถายทอดแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอลดา เฉียวกุล

PR2500064040181

03/05/2564 -

-

400.00
20,000.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร
20,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR2500064050004
PR2500064050007

03/05/2564 03/05/2564 -

-

หน ้า 1155

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11864 จางซอมแซมพื้นกระเบื้องชํารุดภายในหองพักแพทย M216 หอพัก
นิสิตแพทยชาย
11865 จัดซื้อน้ําถัง
11866 น้ําดื่ม BUH จํานวน 800 แพค
11867 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 13 รายการ
11868 จางซอมแซมรถบัส ทะเบียน 40-1011 ประจําคณะแพทยศาสตร
11869 คาของรางวัล โครงการเขารวม ''สงเสริมทักษะทางเวชศาสตรเดินทาง
และการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓''
11870 คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการเขารวม ''สงเสริมทักษะทางเวชศาสตร
เดินทางและการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓''
11871 จางบริการตรวจเช็คระบบตูสาขาโทรศัพท จํานวน 1 งาน
11872 จัดซื้อกระจายสัญญาณ Cisco SG350 /52 Port
11873 จัดซื้อ Case Ipad/ฟลมกระจกกันรอย
11874 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11875 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11876 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11877 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11878 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11879 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11880 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11881 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,635.00
600.00
38,400.00
57,100.00
28,000.00
6,000.00
2,000.00
6,955.00
51,000.00
1,200.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,635.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน
600.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด
57,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
6,955.00 เฉพาะเจาะจง
51,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟรสตาร เนทเวอรค จํากัด
ไอที เอเวอรรีติง
ไอที เอเวอรรีติง
นางสมรัก ศฤงคารศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064040101
03/05/2564 PR2500064050005
PR2500064050029

03/05/2564 12/05/2564 -

-

PR2500064050028
PR2500064050032
PR2500064050057

12/05/2564 13/05/2564 18/05/2564 -

-

PR2500064050056

18/05/2564 -

-

PR2500064050059
PR2500064050078
PR2500064050079
PR2500064050084

18/05/2564 25/05/2564 25/05/2564 27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียวัลย ศาสตรทรัพย

PR2500064050082

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ เพชรพันแสง

PR2500064050085

27/05/2564 -

-

PR2500064050088

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาฬิศ สัมฤทธิ์

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วิเชียรพงษ

PR2500064050086

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อนันตชาติ

PR2500064050087

27/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชธิดา มาสงค

PR2500064050089

27/05/2564 -

-

PR2500064050083

27/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน เฉลิมญาติ
หน ้า 1156

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11882 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11883 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นายฐ
นกร ประดิษฐ
11884 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11885 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11886 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11887 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11888 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11889 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11890 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11891 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11892 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11893 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11894 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11895 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064050136
28/05/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐนกร ประดิษฐ

PR2500064050118

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริดา ยิ่งยืนยง

PR2500064050134

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชานาถ ใจป

PR2500064050132

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธินี หนูงาม

PR2500064050135

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัฒน เพ็ชรรัตน

PR2500064050139

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชธกฤษณ กิตติรัตนพานิช

PR2500064050140

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ราชภิรมย

PR2500064050138

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกฤศ กุลเตชะวณิช

PR2500064050137

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา

PR2500064050131

28/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน อัศวศิลาวสุกุล

PR2500064050126

28/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ กิจเครือ

PR2500064050129

28/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ อุนอุทร

PR2500064050128

28/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพันธ อัศวศิลาวสุกุล

PR2500064050127

28/05/2564 -

-

หน ้า 1157

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11896 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11897 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจิดาภา ครูเอิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมชัย บํารุงยา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064050130
28/05/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ครูเอิน

PR2500064050114

28/05/2564 -

-

11898 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

PR2500064050106

28/05/2564 -

-

11899 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวชุติมา วงคชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา วงคชา

PR2500064050098

28/05/2564 -

-

11900 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติดา คลังสินธ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติดา คลังสินธ

PR2500064050090

28/05/2564 -

-

11901 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติพร ทนง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ทนง

PR2500064050094

28/05/2564 -

-

11902 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวณิชกานต เหลืองออน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เหลืองออน

PR2500064050101

28/05/2564 -

-

11903 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวนิตยา เจดีย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา เจดีย

PR2500064050104

28/05/2564 -

-

11904 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

PR2500064050091

28/05/2564 -

-

11905 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภินัดดา สีฮาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภินัดดา สีฮาด

PR2500064050105

28/05/2564 -

-

หน ้า 1158

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11906 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวมธุรินทร เหลือผล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรินทร เหลือผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064050096
28/05/2564 -

11907 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

PR2500064050109

28/05/2564 -

-

11908 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาววรรณษา หนูขาว

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณษา หนูขาว

PR2500064050110

28/05/2564 -

-

11909 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

PR2500064050111

28/05/2564 -

-

11910 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

PR2500064050112

28/05/2564 -

-

11911 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอังคณา ผาสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ผาสุข

PR2500064050093

28/05/2564 -

-

11912 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอารีรัตน แซตั๊น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน แซตั้น

PR2500064050103

28/05/2564 -

-

11913 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

PR2500064050115

28/05/2564 -

-

11914 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเบญญา เจริญสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา เจริญสุข

PR2500064050108

28/05/2564 -

-

11915 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฏร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

PR2500064050102

28/05/2564 -

-

หน ้า 1159

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11916 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหมนาย
พงศธร นวนทอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร นวนทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064050095
28/05/2564 -

11917 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหมนาย
สิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

PR2500064050092

28/05/2564 -

-

11918 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหมนาย
อาทิตย บดีเดชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บดีเดชา

PR2500064050113

28/05/2564 -

-

11919 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหมนาย
เอกลักษณ คําประสิทธิ์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ คําประสิทธิ์

PR2500064050107

28/05/2564 -

-

11920 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

PR2500064050097

28/05/2564 -

-

11921 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

PR2500064050099

28/05/2564 -

-

11922 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
กชกร สุดจินดา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร สุดจินดา

PR2500064050117

28/05/2564 -

-

11923 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
ธิดารัตน เกตุแกว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน เกตุแกว

PR2500064050120

28/05/2564 -

-

11924 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
พิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

PR2500064050123

28/05/2564 -

-

11925 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
รุงนภา ศิริกาญจนะ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ

PR2500064050124

28/05/2564 -

-

หน ้า 1160

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11926 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
ศุภิสรา กันเชียง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา กันเชียง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064050119
28/05/2564 -

11927 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
เบญจวรรณ ดวงแสง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ดวงแสง

PR2500064050122

28/05/2564 -

-

11928 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนาย
ธนวัฒน สุดทิด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สุดทิด

PR2500064050121

28/05/2564 -

-

11929 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนายวัชทิ
กร อินสิงห

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชทิกร อินสิงห

PR2500064050125

28/05/2564 -

-

11930 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนายอนิ
รุทย นิยม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทย นิยม

PR2500064050116

28/05/2564 -

-

11931 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11932 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11933 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11934 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11935 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11936 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11937 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ปองกัน

PR2500064050133

28/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นุศรา เนียมสูงเนิน

PR2500064050151

30/05/2564 -

-

PR2500064050144

30/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน แสนศรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอลดา เฉียวกุล

PR2500064050156

30/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติยา สุทธิพงษ

PR2500064050149

30/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วรศักดิ์เสนีย

PR2500064050154

30/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ ศรีพิศาล

PR2500064050153

30/05/2564 -

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11938 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11939 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11940 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11941 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11942 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11943 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11944 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11945 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
11946 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
11947 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11948 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11949 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11950 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11951 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11952 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11953 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11954 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11955 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11956 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11957 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
11958 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคนนท อินทกาญจน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064050150
30/05/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัชชา ศรีสัตยกุล

PR2500064050155

30/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิเกียรติ ศักดาขจรเกียรติ

PR2500064050152

30/05/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ อุปะละนาระ

PR2500064050147

30/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร ฟกขาว

PR2500064050142

30/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน ผลสัมฤทธิ์

PR2500064050145

30/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววรัญญ ชัญญาเศรษฐ

PR2500064050141

30/05/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท ศิริผล

PR2500064050143

30/05/2564 -

-

PR2500064050148

30/05/2564 -

-

PR2500064050179
PR2500064050165
PR2500064050172
PR2500064050180
PR2500064050169
PR2500064050174
PR2500064050157
PR2500064050160
PR2500064050176
PR2500064050163
PR2500064050175
PR2500064050166

31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 31/05/2564 -

-

15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สุวรรณสาร
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกชวรรณ สุมะนังกุล
นายอภิสิทธิ์ นิยม
นางสาวธิชากร วงศสวาง
นางสาวนภัสสร วองวัจนะ
นางสาวนฤมล เดชรอด
นางสาวนิรชา นากเณร
นางสาวปฏิกรณ จันทรลา
นางสาวพัชราวลัย ขําขณะ
นางสาวพาสินี สิงหคาน
นางสาวมณฑิรา ยินดี
นางสาววริศรา หลินเปราะ
นางสาววัลลภา ซุนสุน
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มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด ในหองพักอาคารหอพัก
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมพื้นคอนกรีตหนารานลอวสัน
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมฝาแนวทางเดินชั้น 5 หอพักหญิง
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมตูแชในหองปฏิบัติการครัว อาคาร
หอพัก
ขอความเห็นชอบจัดจางซักผาปูที่นอนประจําเดือนพฤษภาคม 2564
ขอความเห็นชอบจัดจางเขาเลมเอกสาร SAR จํานวน 4 หลักสูตร
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแอร อาคารหอพักนิสิต
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมแอรหองสมุด ชั้น 3 อาคารเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
ขอความเห็นชอบจัดจางติดโลโกวิทลัยฯ พรอมทาสีผนัง บริเวณอาคาร
เรียนชั้น 1
ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #016/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
23,589.20
2,000.00
850.00
10,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
23,589.20 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
850.00 เฉพาะเจาะจง
10,900.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุภิสรา วงคชื่น
นางสาวสุพรรษา พุทธินันท
นางสาวสุวรรณดี เหลืองออน
นางสาวอัจจิมา ธงชัย
นางสาวเจนจิรา ลีเส็ง
นายคงเดช นิสัยสม
นายจิรวิชญ พรหมจํารัส
นายชัชวาลย พรหมมานิตย
นายณัชพล วงษดีไทย
นายณัฐกานต แกวเกตุ
นายธีรภัทร สุวรรณโภชน
นางสาวธมลวรรณ พะพู
น.ส. นิภาพร แสงสวาง
น.ส. นิภาพร แสงสวาง
น.ส. นิภาพร แสงสวาง
นายสุรศักดิ์ คุณาวนิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064050178
31/05/2564 PR2500064050161
31/05/2564 PR2500064050164
31/05/2564 PR2500064050177
31/05/2564 PR2500064050167
31/05/2564 PR2500064050159
31/05/2564 PR2500064050170
31/05/2564 PR2500064050171
31/05/2564 PR2500064050158
31/05/2564 PR2500064050173
31/05/2564 PR2500064050162
31/05/2564 PR2500064050168
31/05/2564 PR2600064050008
05/05/2564 PR2600064050007
05/05/2564 PR2600064050006
05/05/2564 PR2600064050005
05/05/2564 -

10,700.00
500.00
32,200.00
600.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
32,200.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด
ใบสําคัญคางจาย
นายสนอง พรมชาติ
นายสนอง พรมชาติ

PR2600064050022
PR2600064050024
PR2600064050023
PR2600064050025

06/05/2564 06/05/2564 06/05/2564 07/05/2564 -

-

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600064050033

13/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600064050043

18/05/2564 -

-

หน ้า 1163

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11981 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #022/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พุทธบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050100
18/05/2564 -

11982 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600064050047

18/05/2564 -

-

11983 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #019/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

PR2600064050049

18/05/2564 -

-

11984 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #020/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

PR2600064050050

18/05/2564 -

-

11985 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600064050051

18/05/2564 -

-

11986 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #037/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

PR2600064050054

18/05/2564 -

-

11987 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600064050060

18/05/2564 -

-

หน ้า 1164

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11988 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #040/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050061
18/05/2564 -

11989 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600064050063

18/05/2564 -

-

11990 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #057/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

PR2600064050065

18/05/2564 -

-

11991 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #058/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

PR2600064050072

18/05/2564 -

-

11992 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #059/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600064050074

18/05/2564 -

-

11993 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #060/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร ชางเปย

PR2600064050075

18/05/2564 -

-

11994 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600064050076

18/05/2564 -

-

โสรัตนชัย

หน ้า 1165

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

11995 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #077/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050078
18/05/2564 -

11996 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600064050080

18/05/2564 -

-

11997 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600064050082

18/05/2564 -

-

11998 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #080/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

PR2600064050084

18/05/2564 -

-

11999 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #006/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนรรณกรณ สิริวุฑฒยางกูร

PR2600064050041

18/05/2564 -

-

12000 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

PR2600064050042

18/05/2564 -

-

12001 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600064050044

18/05/2564 -

-

12002 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600064050046

18/05/2564 -

-

หน ้า 1166

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12003 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050048
18/05/2564 -

12004 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600064050052

18/05/2564 -

-

12005 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600064050053

18/05/2564 -

-

12006 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600064050055

18/05/2564 -

-

12007 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #014/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา สาริกาล

PR2600064050056

18/05/2564 -

-

12008 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600064050057

18/05/2564 -

-

12009 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

PR2600064050058

18/05/2564 -

-

12010 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #027/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฆเนศวร สวางสุข

PR2600064050059

18/05/2564 -

-

12011 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 คัดเลือก

PR2600064050062

18/05/2564 -

-

12012 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600064050064

18/05/2564 -

-

นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12013 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050066
18/05/2564 -

12014 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600064050067

18/05/2564 -

-

12015 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #032/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงฤทธิ์ พลขา

PR2600064050068

18/05/2564 -

-

12016 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600064050069

18/05/2564 -

-

12017 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600064050071

18/05/2564 -

-

12018 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

PR2600064050073

18/05/2564 -

-

12019 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600064050077

18/05/2564 -

-

12020 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

PR2600064050079

18/05/2564 -

-

12021 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600064050081

18/05/2564 -

-

12022 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600064050083

18/05/2564 -

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12023 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050086
18/05/2564 -

12024 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600064050088

18/05/2564 -

-

12025 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600064050089

18/05/2564 -

-

12026 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600064050095

18/05/2564 -

-

12027 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600064050096

18/05/2564 -

-

12028 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

PR2600064050098

18/05/2564 -

-

12029 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600064050099

18/05/2564 -

-

12030 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600064050101

18/05/2564 -

-

12031 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

PR2600064050102

18/05/2564 -

-

12032 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600064050103

18/05/2564 -

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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12033 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050104
18/05/2564 -

12034 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600064050105

18/05/2564 -

-

12035 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600064050091

18/05/2564 -

-

12036 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600064050092

18/05/2564 -

-

12037 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600064050093

18/05/2564 -

-

12038 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #0004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600064050094

18/05/2564 -

-

12039 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #001/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

PR2600064050085

18/05/2564 -

-

12040 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600064050087

18/05/2564 -

-

หน ้า 1170

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12041 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #003/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050090
18/05/2564 -

12042 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #005/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

PR2600064050097

18/05/2564 -

-

12043 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #017/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600064050045

18/05/2564 -

-

12044 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #023/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวนัตถ สุริโย

PR2600064050109

19/05/2564 -

-

12045 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #025/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย บราวน

PR2600064050110

19/05/2564 -

-

12046 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600064050114

19/05/2564 -

-

12047 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #042/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

PR2600064050115

19/05/2564 -

-

หน ้า 1171

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12048 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #043/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ เอี่ยมธิติวรสกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050117
19/05/2564 -

12049 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600064050118

19/05/2564 -

-

12050 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #085/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

PR2600064050116

19/05/2564 -

-

12051 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600064050121

19/05/2564 -

-

12052 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600064050122

19/05/2564 -

-

12053 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #064/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

PR2600064050123

19/05/2564 -

-

12054 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600064050124

19/05/2564 -

-

หน ้า 1172

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12055 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #084/64
12056 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564 #061/64
12057
12058
12059
12060

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064050111
19/05/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600064050120

19/05/2564 -

-

PR2600064050127
PR2600064050113
PR2600064050128
PR2600064050126

20/05/2564 20/05/2564 20/05/2564 20/05/2564 -

-

PR2600064050133

25/05/2564 -

-

ขอความเห็นชอบจัดจางชางทาสีภายในหองพัก อาคารหอพักนิสิต
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพัก
ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในงานซอมบํารุง
ขอความเห็นชอบจัดหาแบตเตอรี่แหงเพื่อใชในอาคารวิทยาลัยและ
หอพัก
12061 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันรถ สําหรับเจาหนาที่เดินเอกสาร
ประจําเดือนมิถุนายน
12062 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําดื่ม 100 แพ็ค
12063 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อสมุนไพรในศูนยบริการการแพทยแผนไทย เดือน
พฤษภาคม 2564

19,299.60
11,450.00
4,975.50
5,000.00

4,800.00
8,214.50

4,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
PR2600064050132
8,214.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษสุข จํากัด/ เสนอราคา 8,214.50 บาท PR2700064050006

25/05/2564 07/05/2021 -

-

12064 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 2,834 บาท

PR2700064050007

11/05/2021 -

-

12065 ขออนุมัติจัดซื้อสติ๊กเกอรพรอมไดคัท โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่นของวิสาหกิจชุมชนบางพระ วันที่
31 พฤษภาคม 2564

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง ONE DESIGN advertising & design/ เสนอราคา PR2700064050008
1,680 บาท

25/05/2021 -

-

12066 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
12067 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมรถไถของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
12068 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณในเลาไกสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาฝกงาน

3,000.00
1,500.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธวัชชัยการชาง

PR2800064050001
PR2800064050002

03/05/2021 03/05/2021 -

-

5,504.00

5,504.00 เฉพาะเจาะจง รานสินวัฒนา

PR2800064050008

05/05/2021 -

-

400.00

19,299.60 เฉพาะเจาะจง
11,450.00 เฉพาะเจาะจง
4,975.50 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสวาง
นางสาวอรพรรณ บุญมวง
ใบสําคัญคางจาย
ใบสําคัญคางจาย

400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

หน ้า 1173

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12069 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
12070 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมดําเนินการเสนอเลม
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (อ.สุปรีณา ศรีใสคํา)
12071 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาฝกงาน
อาจารยประทีป อูปแกว
12072 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี
การผลิตผักและปลูกพืชไรดิน
12073 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,740.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,740.00 เฉพาะเจาะจง รานสินวัฒนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050009
05/05/2021 -

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง รานถายเอกสารไทยแกว

PR2800064050011

11/05/2021 -

-

778.67

778.67 เฉพาะเจาะจง บ.เมกาโฮม

PR2800064050010

11/05/2021 -

-

19,932.75

19,932.75 เฉพาะเจาะจง ราน พ.เรือนเพชร(สระแกว

PR2800064050012

13/05/2021 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800064050029

14/05/2021 -

-

12074 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

PR2800064050030

14/05/2021 -

-

12075 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR2800064050028

14/05/2021 -

-

12076 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

PR2800064050031

14/05/2021 -

-

12077 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

PR2800064050032

14/05/2021 -

-

12078 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

PR2800064050026

14/05/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

หน ้า 1174

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12079 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050018
14/05/2021 -

12080 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ชูบาล

PR2800064050019

14/05/2021 -

-

12081 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800064050027

14/05/2021 -

-

12082 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800064050021

14/05/2021 -

-

12083 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800064050022

14/05/2021 -

-

12084 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800064050025

14/05/2021 -

-

12085 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800064050024

14/05/2021 -

-

12086 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีพงษ ฐิติรัตนกุล

PR2800064050020

14/05/2021 -

-

12087 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800064050023

14/05/2021 -

-

12088 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

PR2800064050013

14/05/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

หน ้า 1175

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12089 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน จันทะสอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050014
14/05/2021 -

12090 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800064050015

14/05/2021 -

-

12091 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800064050016

14/05/2021 -

-

12092 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800064050017

14/05/2021 -

-

PR2800064050071

19/05/2021 -

-

12093 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

12094 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800064050065

19/05/2021 -

-

12095 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800064050062

19/05/2021 -

-

12096 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800064050060

19/05/2021 -

-

12097 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800064050056

19/05/2021 -

-

12098 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีธนกร เนตรสวาง

PR2800064050036

19/05/2021 -

-

หน ้า 1176

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12099 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050038
19/05/2021 -

12100 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน บุญอินทร

PR2800064050039

19/05/2021 -

-

12101 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800064050035

19/05/2021 -

-

12102 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800064050040

19/05/2021 -

-

12103 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

PR2800064050073

19/05/2021 -

-

12104 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800064050070

19/05/2021 -

-

12105 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800064050068

19/05/2021 -

-

12106 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร พิทักษสงคราม

PR2800064050066

19/05/2021 -

-

12107 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

PR2800064050050

19/05/2021 -

-

12108 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800064050044

19/05/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

หน ้า 1177

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12109 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050049
19/05/2021 -

12110 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800064050048

19/05/2021 -

-

12111 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800064050047

19/05/2021 -

-

12112 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

PR2800064050046

19/05/2021 -

-

12113 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800064050045

19/05/2021 -

-

12114 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800064050043

19/05/2021 -

-

12115 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800064050052

19/05/2021 -

-

12116 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800064050054

19/05/2021 -

-

12117 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800064050051

19/05/2021 -

-

12118 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800064050053

19/05/2021 -

-

หน ้า 1178

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12119 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สยาม ปญญา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050055
19/05/2021 -

12120 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800064050067

19/05/2021 -

-

12121 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

PR2800064050074

19/05/2021 -

-

12122 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800064050069

19/05/2021 -

-

12123 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800064050072

19/05/2021 -

-

12124 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800064050058

19/05/2021 -

-

12125 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800064050059

19/05/2021 -

-

12126 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800064050061

19/05/2021 -

-

12127 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

19/05/2021 -

-

12128 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

19/05/2021 -

-

หน ้า 1179

00/01/1900

PR2800064050057

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12129 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกฏ ชัยเสนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050041
19/05/2021 -

12130 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800064050042

19/05/2021 -

-

12131 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แกวลือชัย

PR2800064050084

20/05/2021 -

-

12132 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800064050080

20/05/2021 -

-

12133 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800064050094

20/05/2021 -

-

12134 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800064050092

20/05/2021 -

-

12135 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา แสนจันทร

PR2800064050078

20/05/2021 -

-

12136 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800064050076

20/05/2021 -

-

12137 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800064050083

20/05/2021 -

-

12138 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800064050081

20/05/2021 -

-

หน ้า 1180

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12139 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050082
20/05/2021 -

12140 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800064050079

20/05/2021 -

-

12141 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800064050077

20/05/2021 -

-

12142 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

PR2800064050088

20/05/2021 -

-

12143 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

PR2800064050085

20/05/2021 -

-

12144 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800064050087

20/05/2021 -

-

12145 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

PR2800064050086

20/05/2021 -

-

12146 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800064050090

20/05/2021 -

-

12147 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800064050089

20/05/2021 -

-

12148 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800064050093

20/05/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

หน ้า 1181

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12149 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น
12150 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064050091
20/05/2021 -

PR2800064050098

24/05/2021 -

-

12151 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

PR2800064050100

31/05/2021 -

-

12152 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800064050101

31/05/2021 -

-

12153 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุ สําหรับการประเมินรายงานการ
ประเมินระดับหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส
และการคาชายแดน ประจําปการศึกษา 2563

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานไทยแกว,รานสหภัณฑ

PR3300064050007

14/05/2021 -

-

12154 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300064050036

18/05/2021 -

-

12155 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

PR3300064050019

18/05/2021 -

-

12156 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300064050021

18/05/2021 -

-

12157 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300064050023

18/05/2021 -

-

12158 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300064050029

18/05/2021 -

-

หน ้า 1182

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12159 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050032
18/05/2021 -

12160 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทียนขวัญ แรงสืบสิน

PR3300064050037

18/05/2021 -

-

12161 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300064050025

18/05/2021 -

-

12162 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300064050026

18/05/2021 -

-

12163 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300064050028

18/05/2021 -

-

12164 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

PR3300064050031

18/05/2021 -

-

12165 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300064050030

18/05/2021 -

-

12166 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300064050035

18/05/2021 -

-

12167 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300064050010

18/05/2021 -

-

12168 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300064050012

18/05/2021 -

-

หน ้า 1183

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12169 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050013
18/05/2021 -

12170 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300064050011

18/05/2021 -

-

12171 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300064050009

18/05/2021 -

-

12172 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300064050034

18/05/2021 -

-

12173 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300064050033

18/05/2021 -

-

12174 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

PR3300064050022

18/05/2021 -

-

12175 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300064050016

18/05/2021 -

-

12176 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300064050018

18/05/2021 -

-

12177 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. สันติพงษ จันทรทองดี

PR3300064050020

18/05/2021 -

-

12178 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

PR3300064050027

18/05/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

หน ้า 1184

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12179 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050017
18/05/2021 -

12180 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300064050043

19/05/2021 -

-

12181 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

PR3300064050052

19/05/2021 -

-

12182 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุตรพรม

PR3300064050057

19/05/2021 -

-

12183 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300064050040

19/05/2021 -

-

12184 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300064050067

19/05/2021 -

-

12185 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300064050070

19/05/2021 -

-

12186 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300064050072

19/05/2021 -

-

12187 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300064050068

19/05/2021 -

-

12188 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300064050065

19/05/2021 -

-

หน ้า 1185

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12189 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050090
19/05/2021 -

12190 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300064050092

19/05/2021 -

-

12191 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

PR3300064050091

19/05/2021 -

-

12192 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300064050088

19/05/2021 -

-

12193 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300064050089

19/05/2021 -

-

12194 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300064050064

19/05/2021 -

-

12195 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300064050071

19/05/2021 -

-

12196 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300064050060

19/05/2021 -

-

12197 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300064050066

19/05/2021 -

-

12198 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300064050069

19/05/2021 -

-

หน ้า 1186

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12199 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050081
19/05/2021 -

12200 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

PR3300064050087

19/05/2021 -

-

12201 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300064050085

19/05/2021 -

-

12202 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300064050086

19/05/2021 -

-

12203 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร ทักษิณ

PR3300064050082

19/05/2021 -

-

12204 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300064050084

19/05/2021 -

-

12205 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300064050083

19/05/2021 -

-

12206 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300064050079

19/05/2021 -

-

12207 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300064050078

19/05/2021 -

-

12208 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

PR3300064050047

19/05/2021 -

-

หน ้า 1187

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12209 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050042
19/05/2021 -

12210 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300064050044

19/05/2021 -

-

12211 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300064050049

19/05/2021 -

-

12212 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300064050051

19/05/2021 -

-

12213 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300064050054

19/05/2021 -

-

12214 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300064050059

19/05/2021 -

-

12215 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300064050062

19/05/2021 -

-

12216 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณเจตนา อนุตตรียพงศ

PR3300064050055

19/05/2021 -

-

12217 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300064050058

19/05/2021 -

-

12218 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

PR3300064050048

19/05/2021 -

-

หน ้า 1188

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12219 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050046
19/05/2021 -

12220 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300064050053

19/05/2021 -

-

12221 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300064050050

19/05/2021 -

-

12222 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300064050056

19/05/2021 -

-

12223 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณทิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

PR3300064050075

19/05/2021 -

-

12224 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

PR3300064050074

19/05/2021 -

-

12225 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรแรม แขมเกษม

PR3300064050073

19/05/2021 -

-

12226 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300064050061

19/05/2021 -

-

12227 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300064050077

19/05/2021 -

-

12228 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300064050076

19/05/2021 -

-

หน ้า 1189

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12229 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ นามไพร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064050041
19/05/2021 -

12230 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300064050038

19/05/2021 -

-

12231 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300064050039

19/05/2021 -

-

12232 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันญาดา คงเกิด

PR3300064050094

25/05/2021 -

-

12233 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300064050096

31/05/2021 -

-

12234 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400064050012

27/05/2564 -

-

12235 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400064050013

27/05/2564 -

-

12236 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400064050014

27/05/2564 -

-

12237 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400064050015

27/05/2564 -

-

12238 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400064050016

27/05/2564 -

-

หน ้า 1190

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12239 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064050017
27/05/2564 -

12240 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400064050018

27/05/2564 -

-

12241 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400064050019

27/05/2564 -

-

12242 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400064050020

27/05/2564 -

-

12243 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400064050021

27/05/2564 -

-

12244 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400064050022

27/05/2564 -

-

12245 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400064050023

27/05/2564 -

-

12246 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400064050024

27/05/2564 -

-

12247 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400064050025

27/05/2564 -

-

12248 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400064050026

27/05/2564 -

-

หน ้า 1191

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12249 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064050027
27/05/2564 -

12250 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400064050028

27/05/2564 -

-

12251 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400064050029

27/05/2564 -

-

12252 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400064050030

27/05/2564 -

-

12253 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400064050031

27/05/2564 -

-

12254 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400064050032

27/05/2564 -

-

12255 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400064050033

27/05/2564 -

-

12256 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400064050034

27/05/2564 -

-

12257 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400064050035

27/05/2564 -

-

12258 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400064050036

27/05/2564 -

-

หน ้า 1192

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12259 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064050037
27/05/2564 -

12260 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400064050038

27/05/2564 -

-

12261 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400064050039

27/05/2564 -

-

12262 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400064050040

27/05/2564 -

-

12263 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400064050041

27/05/2564 -

-

12264 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400064050042

27/05/2564 -

-

12265 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400064050043

27/05/2564 -

-

12266 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400064050044

27/05/2564 -

-

12267 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400064050045

28/05/2564 -

-

12268 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400064050046

28/05/2564 -

-

หน ้า 1193

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12269 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064050047
28/05/2564 -

12270 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400064050048

28/05/2564 -

-

12271 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400064050049

28/05/2564 -

-

12272 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400064050050

28/05/2564 -

-

12273 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400064050051

28/05/2564 -

-

12274 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68644361
โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหารปการศึกษา 2563
(เงินหมุน)

2,530.00

2,530.00 เฉพาะเจาะจง

รานขายยา เบตาฟารมาซี ราคาที่ตกลงจาง
2,530.00 บาท

PR3600064050021

11/05/2021 -

-

12275 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 5 เลม เพื่อใช
สําหรับการจัดโครงการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรคณะสหเวชศาสตร ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 (วิราศิณีสํารองจาย)

625.00

625.00 เฉพาะเจาะจง

สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 625.00 บาท

PR3600064050026

13/05/2021 -

-

12276 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 16 รายการ เพื่อ
ใชสําหรับการปฏิบัติงานของอาจารยณัฐศุภา ประจําสาขา
กายภาพบําบัด

1,593.07

1,593.07 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050025
1,593.07 บาท

13/05/2021 -

-

12277 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
1,500.00 บาท

13/05/2021 -

-

หน ้า 1194

PR3600064050032

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12278 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
1,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050030
13/05/2021 -

12279 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050027

13/05/2021 -

-

12280 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050028

13/05/2021 -

-

12281 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,00.00
บาท

PR3600064050023

13/05/2021 -

-

12282 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,00.00 บาท PR3600064050029

13/05/2021 -

-

12283 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050024

13/05/2021 -

-

12284 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 7 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา
2563

3,365.00

3,365.00 เฉพาะเจาะจง

ใบริษัท ดีฟารมมซี จํากัด สาขาที่ 00007 ราคาที่ PR3600064050034
ตกลงจาง 1,490.00 บาท,Seisou_Official_Shop
ราคาที่ราคาที่ตกลงจาง 1,875.00 บาท

14/05/2021 -

-

หน ้า 1195

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12285 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน
161 กิโลกรัม
12286 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนจํานวน 23รายการ และจัดจาง
ถายเอกสาร จํานวน 282 แผน (อ.พรพิมลสํารองจาย)
12287 ขออนุมัติจัดจางปมกุญแจหอง 404 จํานวน 5 ดอก (เงินหมุน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,306.75

2,517.05

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,306.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
4,306.75 บาท

2,517.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัดราคาตกลงซื้อ 2235.05
บาทและยลดา วรดิถี ราคาตกลงจาง 282 บาท
กมล การกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 125.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050037
14/05/2021 -

PR3600064050033

14/05/2021 -

-

PR3600064050039

15/05/2021 -

-

125.00

125.00 เฉพาะเจาะจง

12288 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ (Research
Projects) ประจําปการศึกษา 2563

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050038
2,675.00 บาท

15/05/2021 -

-

12289 ขออนุมัติจัดซื้อกุง จํานวน 6 กิโลกรัม และไนโตรเจนเหลว จํานวน 26
กิโลกรัม เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68449359
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร ประจําปการศึกษา 2563

3,431.00

3,431.00 เฉพาะเจาะจง

อารทกุงเปน สะพานปลาอางศิลา ราคาที่ตกลง PR3600064050041
จาง 1,020.00 บาท, บริษัท แล็บเอ็กซเพรสโฟรยู
จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 1,391.00 บาท

15/05/2021 -

-

12290 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนเซ็นเซอรแสงหลอดนีออนโรงจอดรถยนต
จํานวน 1 งานและจัดจางเหมาบริการตัดเปลี่ยนระบบไฟนีออน หอง
501,502,503

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
5,350.00 บาท

PR3600064050040

15/05/2021 -

-

12291 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563

3,691.50

3,691.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
3,691.50 บาท

PR3600064050045

16/05/2021 -

-

12292 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563

9,266.20

9,266.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 9,266.20 PR3600064050043
บาท

16/05/2021 -

-

12293 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563

7,126.20

7,126.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
7,126.20 บาท

16/05/2021 -

-

หน ้า 1196

PR3600064050046

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12294 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,617.05

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,617.05 เฉพาะเจาะจง

12295 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563

3,659.40

3,659.40 เฉพาะเจาะจง

12296 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 1,220 แผน เพื่อใชสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ประจําป
การศึกษา 2565 (วิราศิณีสํารองจาย)

549.00

549.00 เฉพาะเจาะจง

12297 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68233459 Lab Clinical Chemistry (อ.นิรมล)

4,000.00

12298 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ

12299 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาสารเคมี จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68235259 Blood Bank l

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050044
16/05/2021 4,617.05 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 3,659.40 PR3600064050042
บาท

16/05/2021 -

-

รานธีรเดช ราคาที่ตกลงจาง 549.00 บาท

PR3600064050048

17/05/2021 -

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ควอลิฟาย กรุป จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
4,000.00 บาท

PR3600064050049

17/05/2021 -

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัดราคาที่ตก PR3600064050047
ลงซื้อ3500

17/05/2021 -

-

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมารค จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 8,300.00
บาท

PR3600064050055

18/05/2021 -

-

12300 ขออนุมัติเปลี่ยนอุปกรณสําหรับเครื่อง US Combine จํานวน 2 เครื่อง

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ11,400 บาท

PO3600064050002

18/05/2021 -

-

12301 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 21 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรพยาธิวทิยากายวิภาคศาสตร

12,287.88

12,287.88 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
12,287.88 บาท

PO3600064050001

18/05/2021 -

-

12302 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050079

19/05/2021 -

-

หน ้า 1197

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12303 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050074
19/05/2021 -

12304 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานวน 1 แพ็ค เพื่อใชสําหรับการ
จัดเตรียมโครงการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป
การศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

469.00

469.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050064
469.00 บาท

19/05/2021 -

-

12305 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064050075
บาท

19/05/2021 -

-

12306 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050076

19/05/2021 -

-

12307 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050077

19/05/2021 -

-

12308 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050078

19/05/2021 -

-

12309 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050060

19/05/2021 -

-

หน ้า 1198

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12310 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050072
19/05/2021 -

12311 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพรปรียา อุทัยวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050068

19/05/2021 -

-

12312 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050070
15,000.00 บาท

19/05/2021 -

-

12313 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050061

19/05/2021 -

-

12314 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050073
15,000.00 บาท

19/05/2021 -

-

12315 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานหนองขางคอก ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050069

19/05/2021 -

-

12316 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064050080

19/05/2021 -

-

หน ้า 1199

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12317 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการซอมระบบไฟและเปลี่ยนฝาชักโครก
จํานวน 1 งาน (คุณสมศักดิ์)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
2,900.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050082
21/05/2021 -

12318 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 1 อัน (เงินหมุน)

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง

แสนสุขกราฟฟค ราคาที่ตกลงจาง 280.00 บาท

PR3600064050081

21/05/2021 -

-

12319 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 3 เลม (สาขาวิชา
พยาธิวิทยากายวิภาค)

345.00

345.00 เฉพาะเจาะจง

สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 345.00 บาท

PR3600064050083

22/05/2021 -

-

12320 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 4 เลม (สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย)

1,440.00

PR3600064050084

22/05/2021 -

-

1,440.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง1440 บาท

12321 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค ปการศึกษา 2564
(อ.นรินทร + อ.วิภาพร)

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด

PO3600064050004

22/05/2021 -

-

12322 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค ปการศึกษา 2564
(อ.นรินทร + อ.วิภาพร)

28,515.50

28,515.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ราคา PO3600064050003
ที่ตกลงซื้อ28515.50

22/05/2021 -

-

12323 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค ปการศึกษา 2564
(อ.นรินทร + อ.วิภาพร)

4,761.50

4,761.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
4,761.5 บาท

PR3600064050085

22/05/2021 -

-

12324 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค และสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2564 (อ.นรินทร + อ.วิภาพร + อ.พร
อนันต)

14,017.00

14,017.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัดราคาที่ PO3600064050005
ตกลงซื้อ14017บาท

22/05/2021 -

-

12325 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ปการศึกษา 2564 (อ.นรินทร + อ.วิภาพร+ อ.พรอนันต)

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด ราคา PR3600064050088
ที่ตกลงจาง 2,782.00 บาท

22/05/2021 -

-

หน ้า 1200

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12326 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ
1,550.00
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยา รายวิชาเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเซลลสัตว รายวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว สําหรับ
นิสิตชีวเวชศาสตร

12327 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 5 รายการ และคาถาย
เอกสาร จํานวน 172 แผน (อ.ทัศวิญาสํารองจาย)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,550.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ PR3600064050097
23/05/2021 1550 บาท

603.00

603.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050090
603.00 บาท

23/05/2021 -

-

12328 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนจํานวน 20 รายการ เพื่อใช
สําหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย
680323 สําหรับนิสิตแพทยศาสตร รหัสวิชา 684312 สําหรับนิสิต
สาขาชีวเวชศาสตร สาขาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

13,970.00

13,970.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ PO3600064050007
13970บาท

23/05/2021 -

-

12329 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (MTT) จํานวน 2 BOTTLE เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
สําหรับนิสิตชีวเวชศาสตร

12,369.20

12,369.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ12369.20 PO3600064050011
บาท

23/05/2021 -

-

PR3600064050091

23/05/2021 -

-

12330 ขออนุมัติจัดซื้อหมวกคลุมผมแบบยางยืดสีขาว จํานวน 12 ถุง

1,669.20

1,669.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 1,669.20 บาท

12331 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 10 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Clinical Bacteria (อ.ชลธิดา) และ
รายวิชา Clinical (อ.ณัฐภานิณี)

24,759.80

24,759.80 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ที.ซี.สถาพร กรุปราคาตกลงซื้อ PO3600064050009
24759.80 บาท

23/05/2021 -

-

12332 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายการ เพื่อใชสําหรับ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี สาขาชีวเวชศาสตรและ
เทคนิคการแพทย (Lab Biochemistry BMS & MT),Lab Medical
Parasitology (ปรสิตวิทยา),Lab สรีรวิทยา,Lab เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เซลลสัตว

33,608.70

33,608.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 33,608.70 บาท

PO3600064050006

23/05/2021 -

-

12333 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา Clinical Bacteria (อ.ชลธิดา),รายวิชา Clinical
Microbiology (อ.ณัฐภาณินี) , รายวิชา Clinical Chemistryll (อ.
นิรมล),รายวิชา Genetic Engineering (อ.พลาธิป)

10,379.00

10,379.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ
10379 บาท

PO3600064050012

23/05/2021 -

-

หน ้า 1201

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12334 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา Genetics Engineering และรายวิชาสวนกลาง
(Pipette Tip)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,072.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
31,072.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัดราคาที่ตกลงซื้อ PO3600064050008
23/05/2021 31072.80 บาท

12335 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย 680323
สําหรับนิสิตแพทยศาสตร รหัสวิชา 684312 สําหรับนิสิตสาขาชีวเวช
ศาสตร สาขาโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัดราคาที่ตกลง PO3600064050010
ซื้อ25,000 บาท

23/05/2021 -

-

12336 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050107

25/05/2021 -

-

12337 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064050106

25/05/2021 -

-

12338 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050125

25/05/2021 -

-

12339 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050117

25/05/2021 -

-

12340 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050123

25/05/2021 -

-

หน ้า 1202

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12341 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050118
25/05/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050124

25/05/2021 -

-

12342 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

12343 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050115

25/05/2021 -

-

12344 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050113
15,000.00 บาท

25/05/2021 -

-

12345 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050116

25/05/2021 -

-

12346 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050108

25/05/2021 -

-

12347 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050111

25/05/2021 -

-

หน ้า 1203

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12348 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050109
25/05/2021 -

12349 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064050110
บาท

25/05/2021 -

-

12350 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050114

25/05/2021 -

-

12351 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064050112
บาท

25/05/2021 -

-

12352 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050105

25/05/2021 -

-

12353 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050102

25/05/2021 -

-

12354 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,00.00
บาท

PR3600064050103

25/05/2021 -

-

หน ้า 1204

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12355 ขออนุมัติจัดซื้อของรางวัลในการเขารวมกิจกรรม จํานวน 5 รายการ
เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการวันคลายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร
ครบรอบ 12 ป ในวันเสารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (อ.กุลวรา
สํารองจาย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,000.00

12356 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 1 เลม เพื่อใช
สําหรับการจัดเตรียมเอกสารโครงการติดตามและตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะสหเวชศาสตร สาขาวิชา
โภชนบําบัดฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (อ.รังสิมาสํารองจาย)

120.00

12357 ขออนุมัติจัดจางปริ้นเอกสารและเขาเลม จํานวน 10 เลม เพื่อใชสําหรับ
การจัดเตรียมเอกสารโครงการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx)คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา
2563

4,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) ราคาที่ตกลง PR3600064050122
25/05/2021 จาง 4,000.00 บาท

120.00 เฉพาะเจาะจง

สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 120.00 บาท

4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอส ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง 4000 บาท

PR3600064050131

27/05/2021 -

-

PR3600064050129

27/05/2021 -

-

12358 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการงานระบบเมนไฟสําหรับเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 งาน

139,100.00

139,100.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 139,100 บาท

PO3600064050014

27/05/2021 -

-

12359 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36100 BTU จํานวน 6 เครื่อง

276,600.00

276,600.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร ราคาที่ตกลงซื้อ276,600 บาท

PO3600064050013

27/05/2021 -

-

12360 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 9,00.00 บาท

PR3600064050130

27/05/2021 -

-

12361 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050134

27/05/2021 -

-

หน ้า 1205

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12362 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050136
27/05/2021 -

12363 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050137

27/05/2021 -

-

12364 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050135

27/05/2021 -

-

399.00

399.00 เฉพาะเจาะจง

BIG TIGER ราคาที่ตกลงจาง 399.00 บาท

PR3600064050157

28/05/2021 -

-

12366 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064050150
บาท

28/05/2021 -

-

12367 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลง
จาง 5,000.00 บาท

PR3600064050152

28/05/2021 -

-

12368 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050151

28/05/2021 -

-

12365 ขออนุมัติจัดซื้อเมาส จํานวน 1 อัน เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะสหเวชศาสตร (ฉัตรชัยสํารองจาย)

หน ้า 1206

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12369 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050149
28/05/2021 5,000.00 บาท

12370 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064050153

28/05/2021 -

-

12371 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050147

28/05/2021 -

-

12372 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050141

28/05/2021 -

-

12373 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050140
15,000.00 บาท

28/05/2021 -

-

12374 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050148

28/05/2021 -

-

12375 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050145

28/05/2021 -

-

หน ้า 1207

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12376 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064050139
28/05/2021 บาท

12377 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064050143
บาท

28/05/2021 -

-

12378 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050142

28/05/2021 -

-

12379 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050146

28/05/2021 -

-

12380 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050144

28/05/2021 -

-

12381 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050176

29/05/2021 -

-

12382 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064050159

29/05/2021 -

-

หน ้า 1208

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12383 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064050192
29/05/2021 บาท

12384 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050189

29/05/2021 -

-

12385 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050195

29/05/2021 -

-

12386 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050197

29/05/2021 -

-

12387 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050191

29/05/2021 -

-

12388 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050196

29/05/2021 -

-

12389 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050198

29/05/2021 -

-

หน ้า 1209

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12390 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064050193
29/05/2021 บาท

12391 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064050190
บาท

29/05/2021 -

-

12392 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064050194

29/05/2021 -

-

12393 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050183

29/05/2021 -

-

12394 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050178

29/05/2021 -

-

12395 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064050169

29/05/2021 -

-

12396 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050173

29/05/2021 -

-

หน ้า 1210

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12397 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050187
29/05/2021 -

12398 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050177

29/05/2021 -

-

12399 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050185

29/05/2021 -

-

12400 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050179

29/05/2021 -

-

12401 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050161

29/05/2021 -

-

12402 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050184

29/05/2021 -

-

12403 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050174
15,000.00 บาท

29/05/2021 -

-

หน ้า 1211

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12404 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064050175
29/05/2021 15,000.00 บาท

12405 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050186

29/05/2021 -

-

12406 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชยา กาบขุนทด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050182

29/05/2021 -

-

12407 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050168

29/05/2021 -

-

12408 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050181

29/05/2021 -

-

12409 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050171

29/05/2021 -

-

12410 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050172

29/05/2021 -

-

หน ้า 1212

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12411 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050180
29/05/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุทธิพงษ ศรีบุญชู ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064050188

29/05/2021 -

-

12412 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

12413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปาริฉัตร โอทาน ราคาที่ตกลงจาง 9,00.00
บาท

PR3600064050167

29/05/2021 -

-

12414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวันดี แกวมณี ราคาที่ตกลงจาง 9,00.00 บาท PR3600064050160

29/05/2021 -

-

12415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050166

29/05/2021 -

-

12416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง PR3600064050163
จาง 9,00.00 บาท

29/05/2021 -

-

12417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

29/05/2021 -

-

หน ้า 1213

PR3600064050162

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064050158
29/05/2021 -

12419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,00.00 บาท

PR3600064050165

29/05/2021 -

-

12420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,00.00
บาท

PR3600064050164

29/05/2021 -

-

12421 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 6 เลม เพื่อใช
สําหรับการจัดเตรียมโครงการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ (ปุณณณิษาสํารองจาย)

1,122.00

1,122.00 เฉพาะเจาะจง

สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 1122 บาท

PR3600064050199

30/05/2021 -

-

12422 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 6 เลม เพื่อใช
สําหรับการจัดเตรียมโครงการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (ระชาสํารองจาย)

1,116.00

1,116.00 เฉพาะเจาะจง

สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 1116บาท

PR3600064050200

30/05/2021 -

-

PR3700064050001

03/05/2564 -

-

12423 ขออนุมัติจัดซื้อของใชในสํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร (2109)

12424 ขออนุมัติจางเหมากําจัดแมลง ผึ้ง/ตอ (2152)

12425 ซอมแซมตูบมคารบอนไดออกไซด หมายเลขครุภัณฑ
580808203000001 (3106)

14,320.36

14,320.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ฉิมพาลี

PR3700064050002

03/05/2564 -

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

PR3700064050005

05/05/2564 -

-

หน ้า 1214

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12426 ขออนุมัติจัดจางขนยายเครื่องมือวิทยาศาสตร (เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์
สําหรับหองปฏิบัติการ) (3106)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,500.00

12427 ซอมแซมเครื่องนึ่งฆาเชื้อระบบอัติโนมัติ (Autoclave) หมายเลข
ครุภัณฑ 580801258000001 , 570805501000001 (3106)

12,000.00

12428 ขออนุมัติจัดจางขนยายเครื่องมือวิทยาศาสตร (เครื่องผลิตน้ําแข็ง)
(3106)

4,500.00

12429 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม(6352)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา แคลลิเบรชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050006
05/05/2564 -

PR3700064050004

05/05/2564 -

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR3700064050038

13/05/2564 -

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใสกอปป

PR3700064050037

13/05/2564 -

-

12430 ขออนุมัติจัดซื้อยาและอุปกรณสําหรับใชในการปฐมพยาบาล จํานวน 1
รายการ (3112)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064050036

13/05/2564 -

-

12431 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700064050039

17/05/2564 -

-

12432 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700064050051

20/05/2564 -

-

12433 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (9 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700064050050

20/05/2564 -

-

12434 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700064050053

20/05/2564 -

-

12435 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700064050054

20/05/2564 -

-

หน ้า 1215

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12436 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050055
20/05/2564 -

12437 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (15 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700064050056

20/05/2564 -

-

12438 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (16 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700064050057

20/05/2564 -

-

12439 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (17 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700064050058

20/05/2564 -

-

12440 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (18 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลัคนา วิริยภิญโญ

PR3700064050059

20/05/2564 -

-

12441 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (19 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700064050060

20/05/2564 -

-

12442 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700064050043

20/05/2564 -

-

12443 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (20 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

PR3700064050061

20/05/2564 -

-

12444 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (21 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700064050062

20/05/2564 -

-

12445 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (22 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700064050063

20/05/2564 -

-

หน ้า 1216

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12446 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (23 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050064
20/05/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700064050065

20/05/2564 -

-

12447 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (24 บานบึง)

9,000.00

12448 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

PR3700064050066

20/05/2564 -

-

12449 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700064050067

20/05/2564 -

-

12450 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700064050068

20/05/2564 -

-

12451 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

PR3700064050069

20/05/2564 -

-

12452 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700064050070

20/05/2564 -

-

12453 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700064050044

20/05/2564 -

-

12454 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (30 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700064050071

20/05/2564 -

-

12455 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700064050072

20/05/2564 -

-

หน ้า 1217

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12456 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050073
20/05/2564 -

12457 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700064050074

20/05/2564 -

-

12458 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (34 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700064050075

20/05/2564 -

-

12459 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (35 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700064050076

20/05/2564 -

-

12460 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (36 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700064050077

20/05/2564 -

-

12461 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (37 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700064050078

20/05/2564 -

-

12462 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (38 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700064050079

20/05/2564 -

-

12463 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (39 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700064050080

20/05/2564 -

-

12464 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (40 หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700064050081

20/05/2564 -

-

12465 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (41 หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทัดดาว ทับอุดม

PR3700064050082

20/05/2564 -

-

หน ้า 1218

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12466 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (43 หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050084
20/05/2564 -

12467 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (44 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700064050085

20/05/2564 -

-

12468 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (45 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700064050086

20/05/2564 -

-

12469 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (46 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700064050087

20/05/2564 -

-

12470 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (47 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700064050088

20/05/2564 -

-

12471 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (48 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700064050089

20/05/2564 -

-

12472 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (5 ทาบุญมี)

9,000.00

PR3700064050046

20/05/2564 -

-

12473 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (6 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700064050047

20/05/2564 -

-

12474 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (7 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700064050048

20/05/2564 -

-

12475 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (8 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลปรางค มั่งคั่ง

PR3700064050049

20/05/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช

หน ้า 1219

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12476 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050052
20/05/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700064050091

21/05/2564 -

-

12477 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (50 หนองตําลึง)

15,000.00

12478 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (9 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700064050100

21/05/2564 -

-

12479 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (1 หนองตําลึง )

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาณี ธีรปญญาภรณ

PR3700064050092

21/05/2564 -

-

12480 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (10 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700064050101

21/05/2564 -

-

12481 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (11 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700064050102

21/05/2564 -

-

12482 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (12หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700064050103

21/05/2564 -

-

12483 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (13 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700064050104

21/05/2564 -

-

12484 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (14หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700064050105

21/05/2564 -

-

12485 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (15หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

PR3700064050106

21/05/2564 -

-

หน ้า 1220

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12486 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (16หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050107
21/05/2564 -

12487 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (17หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700064050108

21/05/2564 -

-

12488 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (18 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700064050109

21/05/2564 -

-

12489 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (19หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700064050110

21/05/2564 -

-

12490 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (2 หนองตําลึง)

4,000.00

PR3700064050093

21/05/2564 -

-

12491 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (20หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

PR3700064050111

21/05/2564 -

-

12492 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (21หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700064050112

21/05/2564 -

-

12493 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (22หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

PR3700064050113

21/05/2564 -

-

12494 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (23หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700064050114

21/05/2564 -

-

12495 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (25หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700064050116

21/05/2564 -

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาดา ธีรปญญาภรณ

หน ้า 1221

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12496 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (26หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050117
21/05/2564 -

12497 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (27หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700064050118

21/05/2564 -

-

12498 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (28มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700064050119

21/05/2564 -

-

12499 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (29มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700064050120

21/05/2564 -

-

12500 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (30มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700064050121

21/05/2564 -

-

12501 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (31มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700064050122

21/05/2564 -

-

12502 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (32มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700064050123

21/05/2564 -

-

12503 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (33มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700064050124

21/05/2564 -

-

12504 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (34มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700064050125

21/05/2564 -

-

12505 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (35มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700064050126

21/05/2564 -

-

หน ้า 1222

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12506 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (36มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050127
21/05/2564 -

12507 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (37มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

PR3700064050128

21/05/2564 -

-

12508 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (38มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700064050129

21/05/2564 -

-

12509 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (39มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700064050130

21/05/2564 -

-

12510 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (3หนองตําลึง)

5,000.00

PR3700064050094

21/05/2564 -

-

12511 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (40มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700064050131

21/05/2564 -

-

12512 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (41มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รินทรลิตา จิโรชวิสิทธิ์

PR3700064050132

21/05/2564 -

-

12513 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (42มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700064050133

21/05/2564 -

-

12514 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (43มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700064050134

21/05/2564 -

-

12515 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (44มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700064050135

21/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

หน ้า 1223

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12516 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (45มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064050136
21/05/2564 -

12517 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (46มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700064050137

21/05/2564 -

-

12518 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (47มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700064050138

21/05/2564 -

-

12519 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (49หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

PR3700064050090

21/05/2564 -

-

12520 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (4หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700064050095

21/05/2564 -

-

12521 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (5หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700064050096

21/05/2564 -

-

12522 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (6หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700064050097

21/05/2564 -

-

12523 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (7หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700064050098

21/05/2564 -

-

12524 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (8หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700064050099

21/05/2564 -

-

12525 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ( 24 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700064050115

21/05/2564 -

-

หน ้า 1224

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12526 ขออนุมัติจางผลิตถุงกระดาษ(2109)

12527 ซื้อดิน จํานวน 21 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
78,000.00

315.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ออล อิน วัน เพรส แอนด ซัพ
พลาย
315.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชษปรางครุง วันชัยชนะเดช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3700064050008
31/05/2564 -

PR3800064050015

05/05/2564 -

-

12528 ซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 29 รายการ (รายละเอียดตาม
แบบฟอรมกําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

35,055.00

35,055.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ

PO3800064050001

13/05/2564 -

-

12529 จางปริ้นสติ๊กเกอร เคลือบกันรอย พรอมติดตั้งบนโตะอาหาร จํานวน
30 ชิ้น
12530 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมน้ํามันรถจักรยานยนตของคณะ

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR3800064050033

13/05/2564 -

-

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064050045

24/05/2564 -

-

60.00

12531 ซื้อฟลมกรองแสงสําหรับติดกระจกภายในอาคาร และฟลมฝาติดกระจก
พรอมติดตั้ง
12532 ซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน จํานววน 19 รายการ [รายละเอียด
ตามแบบฟอรมกําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ]

14,300.00

14,300.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064050002

27/05/2564 -

-

17,922.50

17,922.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PO3800064050003

28/05/2564 -

-

12533 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 6 หลอด

22,250.00

22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PO3800064050004

28/05/2564 -

-

12534 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064050001

03/05/2564 -

-

12535 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064050010

13/05/2564 -

-

12536 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064050011

13/05/2564 -

-

หน ้า 1225

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12537 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12538 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064050013
บาท

13/05/2564 -

-

12539 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064050014

13/05/2564 -

-

12540 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050015

13/05/2564 -

-

12541 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050016

13/05/2564 -

-

12542 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050017

13/05/2564 -

-

12543 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050018

13/05/2564 -

-

12544 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050019

13/05/2564 -

-

12545 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050020

13/05/2564 -

-

12546 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050021
บาท

13/05/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

หน ้า 1226

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050012
13/05/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12547 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050022
13/05/2564 บาท

12548 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร เนื่องจํานงค/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050023
บาท

13/05/2564 -

-

12549 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050024
บาท

13/05/2564 -

-

12550 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064050025
บาท

13/05/2564 -

-

12551 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050027

13/05/2564 -

-

12552 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050028

13/05/2564 -

-

12553 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064050029

13/05/2564 -

-

12554 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050030

13/05/2564 -

-

12555 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064050031

13/05/2564 -

-

12556 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064050033
บาท

13/05/2564 -

-

หน ้า 1227

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12557 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064050034
13/05/2564 -

12558 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064050035

13/05/2564 -

-

12559 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064050036

13/05/2564 -

-

12560 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ปองศรี/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050037
บาท

13/05/2564 -

-

12561 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050038

13/05/2564 -

-

12562 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050039

13/05/2564 -

-

12563 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050040

13/05/2564 -

-

12564 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050041

13/05/2564 -

-

12565 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064050042

13/05/2564 -

-

12566 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050043
บาท

13/05/2564 -

-

หน ้า 1228

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12567 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12568 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050045

13/05/2564 -

-

12569 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050046

13/05/2564 -

-

12570 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050047

13/05/2564 -

-

12571 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064050048

13/05/2564 -

-

12572 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064050049
5,000.00 บาท

13/05/2564 -

-

12573 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050050

13/05/2564 -

-

12574 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050051

13/05/2564 -

-

12575 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064050052

17/05/2564 -

-

12576 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064050053
บาท

17/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

หน ้า 1229

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050044
13/05/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12577 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12578 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064050055

17/05/2564 -

-

12579 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064050056

17/05/2564 -

-

12580 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050057

17/05/2564 -

-

12581 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050058

17/05/2564 -

-

12582 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050059

17/05/2564 -

-

12583 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050060

17/05/2564 -

-

12584 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050061
บาท

17/05/2564 -

-

12585 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050062

17/05/2564 -

-

12586 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050063

17/05/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

หน ้า 1230

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050054
17/05/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12587 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12588 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ใจอุน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050065

17/05/2564 -

-

12589 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050066

17/05/2564 -

-

12590 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064050067
บาท

17/05/2564 -

-

12591 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050068

17/05/2564 -

-

12592 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064050069

17/05/2564 -

-

12593 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050070

17/05/2564 -

-

12594 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ สอนธรรม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050071

17/05/2564 -

-

12595 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064050072

17/05/2564 -

-

12596 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

17/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

หน ้า 1231

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050064
17/05/2564 -

PR3900064050073

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12597 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050074
17/05/2564 -

12598 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกาญจน ชัยนันทนาพร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050076

17/05/2564 -

-

12599 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064050077

17/05/2564 -

-

12600 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050078

17/05/2564 -

-

12601 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050079
บาท

17/05/2564 -

-

12602 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050080

17/05/2564 -

-

12603 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050081

17/05/2564 -

-

12604 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050082

17/05/2564 -

-

12605 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050083

17/05/2564 -

-

12606 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรเมธ ไมพานิช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050084

17/05/2564 -

-

หน ้า 1232

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12607 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050085
17/05/2564 -

12608 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050086

17/05/2564 -

-

12609 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050087

17/05/2564 -

-

12610 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050088

17/05/2564 -

-

12611 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050089

17/05/2564 -

-

12612 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064050090

17/05/2564 -

-

12613 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064050091

17/05/2564 -

-

12614 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064050092

17/05/2564 -

-

12615 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064050093

17/05/2564 -

-

12616 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064050094

17/05/2564 -

-

หน ้า 1233

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12617 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050095
17/05/2564 -

12618 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050096

17/05/2564 -

-

12619 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050097

17/05/2564 -

-

12620 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050098

17/05/2564 -

-

12621 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050099

17/05/2564 -

-

12622 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาดี/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064050100

17/05/2564 -

-

12623 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050101

17/05/2564 -

-

12624 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050103

17/05/2564 -

-

12625 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัช จีนสลุต/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064050104

17/05/2564 -

-

12626 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050105
บาท

17/05/2564 -

-

หน ้า 1234

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12627 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12628 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064050107
บาท

17/05/2564 -

-

12629 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050108

17/05/2564 -

-

12630 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064050109
บาท

17/05/2564 -

-

12631 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064050110

17/05/2564 -

-

12632 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064050111

19/05/2564 -

-

12633 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064050112

19/05/2564 -

-

12634 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064050113
บาท

19/05/2564 -

-

12635 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064050114

19/05/2564 -

-

12636 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064050115

19/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

หน ้า 1235

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050106
17/05/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12637 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12638 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050117

19/05/2564 -

-

12639 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050118

19/05/2564 -

-

12640 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050119

19/05/2564 -

-

12641 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050120

19/05/2564 -

-

12642 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050121
บาท

19/05/2564 -

-

12643 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050122
บาท

19/05/2564 -

-

12644 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050123

19/05/2564 -

-

12645 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050124

19/05/2564 -

-

12646 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064050125
บาท

19/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

หน ้า 1236

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050116
19/05/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12647 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050126
19/05/2564 -

12648 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050127

19/05/2564 -

-

12649 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050128

19/05/2564 -

-

12650 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064050129

19/05/2564 -

-

12651 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064050130
บาท

19/05/2564 -

-

12652 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064050131

19/05/2564 -

-

12653 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064050132

19/05/2564 -

-

12654 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สืบคา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064050133

19/05/2564 -

-

12655 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิศ สุขประเสริฐ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050134

19/05/2564 -

-

12656 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050135
บาท

19/05/2564 -

-

หน ้า 1237

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12657 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050136
19/05/2564 -

12658 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050137
บาท

19/05/2564 -

-

12659 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064050138

19/05/2564 -

-

12660 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064050139
บาท

19/05/2564 -

-

12661 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050140

19/05/2564 -

-

12662 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064050141

19/05/2564 -

-

12663 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050142

19/05/2564 -

-

12664 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064050143

19/05/2564 -

-

12665 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050144

19/05/2564 -

-

12666 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064050145

19/05/2564 -

-

หน ้า 1238

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12667 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12668 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064050147

19/05/2564 -

-

12669 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064050148

19/05/2564 -

-

19,260.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

PR4000064050009

05/05/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064050146
19/05/2564 -

12670 ขอความเห็นชอบเสนอจาง-จางเหมาบริการอื่น ดําเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟาและสัญญาณ Network หองผูบริหารและหองอาจารย จํานวน 2
หอง อาคารศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ

19,260.00

12671 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-น้ํามันเชื้อเพลิง เติมรถประจําสถาบันภาษา
หมายเลขทะเบียน ขฉ 7133 ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อใชใน
กิจกรรมตางๆ ของสถาบันภาษา

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR4000064050004

05/05/2564 -

-

12672 ขอความเห็นชอบซอมแซมและบํารุงรักษา : เปลี่ยนมอเตอรพรอม
ใบพัดขนาด 18 นิ้ว ของเครื่องปรับอากาศ หอง 424 หมายเลขครุภัณฑ
5201014011053/3 (เปนครุภัณฑของกองอาคารสถานที)่

3,103.00

3,103.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

PR4000064050011

05/05/2564 -

-

12673 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-ชุดสังฆทาน พรอมชุดธูป เทียน ดอกไม เพื่อ
ถวายพระภิกษุสงฆ ในโครงการทําบุญวันคลายวันสถาปนาสถาบันภาษา
ครบรอบ 10 ป ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สังฆภัณฑ

PR4000064050017

14/05/2564 -

-

หน ้า 1239

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12674 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวชารีญา เทพบล)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชารีญา เทพบล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064050008
18/05/2564 -

12675 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวฐิติวรรณ เมืองประเทศ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ เมืองประเทศ

PO4000064050010

18/05/2564 -

-

12676 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวพิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ)์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิทยาภรณ แจมวราสวัสดิ์

PO4000064050015

18/05/2564 -

-

12677 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวศศิธร พันธุวงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิธร พันธุวงษ

PO4000064050009

18/05/2564 -

-

หน ้า 1240

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12678 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวศิริกานดา กัลยารัตน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกานดา กัลยารัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064050012
18/05/2564 -

12679 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวษมาพร แซชื้อ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ษมาพร แซชื้อ

PO4000064050013

18/05/2564 -

-

12680 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวสุริวรรณ ออนกะตา)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุริวรรณ ออนกะตา

PO4000064050006

18/05/2564 -

-

12681 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวอิงฟา อาชววงศทิพย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อิงฟา อาชววงศทิพย

PO4000064050014

18/05/2564 -

-

หน ้า 1241

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12682 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นายประทิว แพรเมตตา)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว แพรเมตตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064050007
18/05/2564 -

12683 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวจิรประภา วงศขจร)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรประภา วงศขจร

PO4000064050002

18/05/2564 -

-

12684 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวณัฐธันยา ทองประเสริฐ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธันยา ทองประเสริฐ

PO4000064050004

18/05/2564 -

-

12685 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางอาจารีย แพรเมตตา)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาจารีย แพรเมตตา

PO4000064050003

18/05/2564 -

-

หน ้า 1242

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12686 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
9,000.00
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท)

12687 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - ประชาชนของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นายศุภัช ศัพทเสน)

9,000.00

12688 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - บัณฑิตจบใหมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวกมลวรรณ พลอยหิรัญ)

15,000.00

12689 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวภคมน รวมสุข)

5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ เรืองกิตติธนัท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064050001
18/05/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภัช ศัพทเสน

PO4000064050005

18/05/2564 -

-

PO4000064050011

18/05/2564 -

-

PO4000064050019

18/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลวรรณ พลอยหิรัญ

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภคมน รวมสุข

หน ้า 1243

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12690 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวนิลสวาง ทองแดงดี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิลสวาง ทองแดงดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO4000064050016
18/05/2564 -

12691 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวนพมาศ เสียงเอก)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นพมาศ เสียงเอก

PO4000064050018

18/05/2564 -

-

12692 ขอความเห็นชอบเสนอจาง - นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 (นางสาวธนัญชนก เทียมศรี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัญชนก เทียมศรี

PO4000064050017

18/05/2564 -

-

12693 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อ-หมึกพิมพเลเซอรสี 4 สี และหมึกพิมพ
เลเซอร Kyocera TK-174 เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารของสํานักงาน
และของคณาจารย สถาบันภาษา

26,200.00

PR4000064050040

24/05/2564 -

-

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพเดช สุทธิเรือง/ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท PR4200064050013

07/05/2564 -

-

12694 ขออนุมัติจางถายเอกสาร+เขาเลมเอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตร

6,000.00

26,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

หน ้า 1244

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12695 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเปยโน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาที่ตกลงจาง
25,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4200064050015
11/05/2564 -

12696 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งฝาซับเสียงอาคารคณะดนตรีและการแสดง

22,042.00

22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอเกรซาวดโซลูชั่น จํากัด/ราคาที่ตก
ลงจาง 22,042 บาท

PR4200064050017

14/05/2564 -

-

12697 ขออนุมัติจางเหมาติดฟลมกรองแสนอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและ
การแสดงชั้น 1-2

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกจาง 18,700 บาท

PR4200064050019

24/05/2564 -

-

12698 ขออนุมัติจัดซื้อถังน้ํายาเคมีดับเพลิง

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกตัญู อยูเจริญ/ราคาที่ตกลงซื้อ 21,600 บาท PR4200064050021

24/05/2564 -

-

12699 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ

34,100.00

34,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 34,100
บาท

PR4200064050025

27/05/2564 -

-

4,100.00

4,100.00 เฉพาะเจาะจง นายไพเดช สุทธิเรือง/ราคาที่ตกลงจาง 4,100 บาท PR4200064050024

27/05/2564 -

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิน ทองหิรัญ/ราคาที่ตกลงซื้อ 39,000 บาท PR4200064050026

28/05/2564 -

-

PR4300064050006

11/05/2021 -

-

PR4500064050008

07/05/2564 -

-

PR4500064050007

07/05/2564 -

-

12700 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารโครงการ MUPA Academic and
Research Dialogue
12701 ขออนุมัติจัดซื้อสีทาพื้น

12702 ขอจางถายเอกสารเขาเลม รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2563

1,056.00

12703 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกสําหรับมอบใหผูเขารวมโครงการจัดประชุม
คณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐฯ (ทคบร.) ครั้งที่
2/2564

10,000.00

12704 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในโครงการจัดประชุมคณะผูบริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐฯ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2564

1,500.00

1,056.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสาร ไทยแกว

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ..รานบานครกครูนอย/ราคาที่ตกลงซื้อ 9,000

1,500.00 เฉพาะเจาะจง .....รานอวนคาปลีก/ราคาที่ตกลงซื้อ 999

หน ้า 1245

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12705 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก-โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2564
12706 ขออนุมัติคาจัดสงเลมรางรายงานผลการทํากิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ ประจําป2563 (ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,000.00
330.00

12707 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

9,106.88

12708 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
19,000.00 เฉพาะเจาะจง ......บริษัท สมศรีการเมนท จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500064050011
12/05/2564 18,804.บาท......
330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด
PR4500064050013
14/05/2564 (มหาชน)/ราคาที่ตกลงจาง 330
9,106.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่เสนอซื้อ
9,106.88
1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

PR4500064050020

21/05/2564 -

-

PR7000064050001

03/05/2021 -

-

12709 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 19/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000064050007

05/05/2021 -

-

12710 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ 2564

33,940.00

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000064050002

07/05/2021 -

-

12711 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ 2564 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด /ราคาที่เสนอ 28,000.00
บาท

PO7000064050001

07/05/2021 -

-

12712 วัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 2 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนาการออยล / ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7000064050018

07/05/2021 -

-

12713 วัสดุอุปกรณดําน้ํา จํานวน 1 รายการ (ยางรองถังอากาศ 5 ชิ้น) เงินรับ
ฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไดรฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 2,200.00
บาท

PR7000064050029

07/05/2021 -

-

12714 วัสดุงานบาน จํานวน 3 รายการ (ลังโปรง 1 ใบ , ไมแขวน 2 แพ็ค , ตัว
S 1 หอ) -เงินรับฝากเงินรายได-คาใชจายสําหรับศูนยเรียนรูโลกใตทะเล

608.83

608.83 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน / ราคาที่เสนอ 608.83
บาท

PR7000064050028

07/05/2021 -

-

หน ้า 1246

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12715 วัสดุงานบาน (ถุงมือปดฝุน จํานวน 8 คู) เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลก
248.24
ใตทะเล

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

248.24 เฉพาะเจาะจง รานจานชาม บางแสน / ราคาที่เสนอ 248.24
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050027
07/05/2021 -

12716 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

68,250.00

68,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ
68,250.00 บาท

PR7000064050020

07/05/2021 -

-

12717 วัสดุการเกษตร และอุปกรณดําน้ํา จํานวน 12 รายการ

17,836.90

17,836.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบา เทคนิค เซอรวิส จํากัด / ราคาที่
เสนอ 17,836.90 บาท

PR7000064050033

12/05/2021 -

-

12718 จางซอมแซมรื้อปม เปลี่ยนอะไหลชุดวาลวระบบทํากําลังของเครื่องอัด
ถังอากาศ จํานวน 13 รายการ

57,020.30

57,020.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบา เทคนิค เซอรวิส จํากัด / ราคาที่
เสนอ 57,020.30 บาท

PR7000064050034

12/05/2021 -

-

12719 คาจางซอมเครื่องปมอากาศ/เครื่องเติมอากาศLongtech Blower
จํานวน 1 เครื่อง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จํากัด /ราคาที่
เสนอ 53,500.00 บาท

PR7000064050032

12/05/2021 -

-

12720 วัสดุการเกษตร(วาลวน้ําเค็ม) จํานวน 3 รายการ

49,237.39

49,237.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) จํากัด /
ราคาที่เสนอ 49,237.39 บาท

PR7000064050035

12/05/2021 -

-

12721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064050065

17/05/2021 -

-

12722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050052

17/05/2021 -

-

12723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050051

17/05/2021 -

-

หน ้า 1247

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050053
17/05/2021 บาท

12725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050054

17/05/2021 -

-

12726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติกุล เอื้อเฟอ / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064050055

17/05/2021 -

-

228,000.00

228,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 228,000.00 บาท

PO7000064050003

18/05/2021 -

-

PR7000064050050

17/05/2021 -

-

12727 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 36000 บีทียู
จํานวน 6 เครื่อง (ยี่หอ เซ็นทรัลแอร) ติดบริเวณ ตูปลาใหญ
12728 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 20/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

12729 วัสดุตกแตงสถานที่ จํานวน 3 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ณ. แฟชั่น, รานดอกไมนารีรัตน / ราคาที่เสนอ
2,475.00 บาท

PR7000064050042

17/05/2021 -

-

12730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050059
บาท

17/05/2021 -

-

12731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050058
บาท

17/05/2021 -

-

หน ้า 1248

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
12733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
12734 จางเย็บมุมผา จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

5,000.00

500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050057
17/05/2021 บาท

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา / ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064050056

17/05/2021 -

-

500.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรรณ ปนะสุ / ราคาที่เสนอ 500.00 บาท PR7000064050043

17/05/2021 -

-

12735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050066

17/05/2021 -

-

12736 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050064

17/05/2021 -

-

12737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050063

17/05/2021 -

-

12738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050060

17/05/2021 -

-

หน ้า 1249

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050061
17/05/2021 -

12740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสรวี วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064050071

18/05/2021 -

-

12741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050067

18/05/2021 -

-

12742 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064050068

18/05/2021 -

-

12743 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064050069

18/05/2021 -

-

12744 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050070

18/05/2021 -

-

PR7000064050078

18/05/2021 -

-

12745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

หน ้า 1250

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050079
18/05/2021 -

12747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050080

18/05/2021 -

-

12748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050081

18/05/2021 -

-

12749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จันทรงาม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050082

18/05/2021 -

-

12750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050083

18/05/2021 -

-

12751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050086
บาท

18/05/2021 -

-

12752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064050084

18/05/2021 -

-

หน ้า 1251

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564
12754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050085
18/05/2021 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050077
บาท

18/05/2021 -

-

12755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064050072

18/05/2021 -

-

12756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064050073

18/05/2021 -

-

12757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050074
บาท

18/05/2021 -

-

12758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050076
บาท

18/05/2021 -

-

12759 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

18/05/2021 -

-

หน ้า 1252

PR7000064050075

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12760 วัสดุสํานักงาน(ตลับดรัมสําหรับเครื่องโทรสาร) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000064050087
18/05/2021 2,500.00 บาท

12761 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050117

19/05/2021 -

-

12762 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064050095

19/05/2021 -

-

12763 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050118

19/05/2021 -

-

12764 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ / ราคาที่เสนอ PR7000064050114
5,000.00 บาท

19/05/2021 -

-

12765 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064050115

19/05/2021 -

-

12766 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064050119

19/05/2021 -

-

หน ้า 1253

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12767 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050122
19/05/2021 -

12768 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050123
บาท

19/05/2021 -

-

12769 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050120

19/05/2021 -

-

12770 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064050121

19/05/2021 -

-

12771 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050089
บาท

19/05/2021 -

-

12772 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050091
บาท

19/05/2021 -

-

12773 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

19/05/2021 -

-

หน ้า 1254

PR7000064050092

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12774 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050090
19/05/2021 -

12775 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่
เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064050093

19/05/2021 -

-

12776 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล / ราคาที่เสนอ PR7000064050113
5,000.00 บาท

19/05/2021 -

-

12777 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050112

19/05/2021 -

-

12778 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050110

19/05/2021 -

-

12779 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064050111

19/05/2021 -

-

12780 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064050109

19/05/2021 -

-

หน ้า 1255

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12781 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050100
19/05/2021 -

12782 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050101
บาท

19/05/2021 -

-

12783 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050102
บาท

19/05/2021 -

-

12784 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050103

19/05/2021 -

-

12785 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050104

19/05/2021 -

-

12786 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050105
บาท

19/05/2021 -

-

12787 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050106
บาท

19/05/2021 -

-

หน ้า 1256

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12788 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050099
19/05/2021 -

12789 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050108

19/05/2021 -

-

12790 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050107
บาท

19/05/2021 -

-

12791 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064050094

19/05/2021 -

-

12792 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050097
บาท

19/05/2021 -

-

12793 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064050098

19/05/2021 -

-

12794 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที4่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

19/05/2021 -

-

หน ้า 1257

PR7000064050096

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12795 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที4่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064050116
19/05/2021 บาท

12796 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

5,360.00

5,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สุมิตรไตร / ราคาที่เสนอ
5,360.00 บาท

PR7000064050125

20/05/2021 -

-

12797 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064050144

21/05/2021 -

-

12798 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050190
บาท

21/05/2021 -

-

12799 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050186
บาท

21/05/2021 -

-

12800 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064050187

21/05/2021 -

-

12801 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล / ราคาที่เสนอ PR7000064050188
9,000.00 บาท

21/05/2021 -

-

หน ้า 1258

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12802 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050189
21/05/2021 บาท

12803 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064050160

21/05/2021 -

-

12804 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064050158

21/05/2021 -

-

12805 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064050159

21/05/2021 -

-

12806 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064050157

21/05/2021 -

-

12807 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064050156

21/05/2021 -

-

12808 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064050205

21/05/2021 -

-

หน ้า 1259

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12809 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050204
21/05/2021 บาท

12810 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064050202

21/05/2021 -

-

12811 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064050203

21/05/2021 -

-

12812 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064050201

21/05/2021 -

-

12813 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064050127

21/05/2021 -

-

12814 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064050130

21/05/2021 -

-

12815 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064050126

21/05/2021 -

-

หน ้า 1260

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12816 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050128
21/05/2021 -

12817 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064050129

21/05/2021 -

-

12818 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลเสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064050171

21/05/2021 -

-

12819 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลเสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว

PR7000064050174

21/05/2021 -

-

12820 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลเสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว

PR7000064050173

21/05/2021 -

-

12821 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลเสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา ธรรมแสง

PR7000064050175

21/05/2021 -

-

12822 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลเสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050172
บาท

21/05/2021 -

-

หน ้า 1261

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12823 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050216
21/05/2021 -

12824 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050154

21/05/2021 -

-

12825 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050155

21/05/2021 -

-

12826 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050152

21/05/2021 -

-

12827 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050146

21/05/2021 -

-

12828 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050153

21/05/2021 -

-

12829 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050147

21/05/2021 -

-

หน ้า 1262

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12830 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050148
21/05/2021 -

12831 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050149

21/05/2021 -

-

12832 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050150

21/05/2021 -

-

12833 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050151

21/05/2021 -

-

12834 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. น้ําฝน จันทรควง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050200
บาท

21/05/2021 -

-

12835 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050191

21/05/2021 -

-

12836 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050196

21/05/2021 -

-

หน ้า 1263

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12837 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050198
21/05/2021 -

12838 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050193
บาท

21/05/2021 -

-

12839 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050194
บาท

21/05/2021 -

-

12840 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050195

21/05/2021 -

-

12841 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050192
บาท

21/05/2021 -

-

12842 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050197

21/05/2021 -

-

12843 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050199

21/05/2021 -

-

หน ้า 1264

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12844 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050164
21/05/2021 -

12845 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050166

21/05/2021 -

-

12846 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050168

21/05/2021 -

-

12847 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050170

21/05/2021 -

-

12848 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050169
บาท

21/05/2021 -

-

12849 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050165

21/05/2021 -

-

12850 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050161

21/05/2021 -

-

หน ้า 1265

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12851 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050162
21/05/2021 บาท

12852 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050163

21/05/2021 -

-

12853 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050167

21/05/2021 -

-

12854 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050215

21/05/2021 -

-

12855 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050206

21/05/2021 -

-

12856 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี สอาดนวม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050207

21/05/2021 -

-

12857 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050212

21/05/2021 -

-

หน ้า 1266

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12858 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050208
21/05/2021 -

12859 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050213
บาท

21/05/2021 -

-

12860 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050209

21/05/2021 -

-

12861 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050211

21/05/2021 -

-

12862 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050210

21/05/2021 -

-

12863 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050214

21/05/2021 -

-

12864 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050137

21/05/2021 -

-

หน ้า 1267

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12865 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050138
21/05/2021 -

12866 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050132

21/05/2021 -

-

12867 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญนภา กาบกลอน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050139

21/05/2021 -

-

12868 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050133

21/05/2021 -

-

12869 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050135

21/05/2021 -

-

12870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050136
บาท

21/05/2021 -

-

12871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

21/05/2021 -

-

หน ้า 1268

PR7000064050134

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050131
21/05/2021 -

12873 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050140

21/05/2021 -

-

12874 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม) ตําบล
เสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050176

21/05/2021 -

-

12875 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม) ตําบล
เสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050177

21/05/2021 -

-

12876 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม) ตําบล
เสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050178

21/05/2021 -

-

12877 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064050184
บาท

21/05/2021 -

-

12878 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

21/05/2021 -

-

หน ้า 1269

PR7000064050183

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12879 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050185
21/05/2021 -

12880 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064050179

21/05/2021 -

-

12881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050180

21/05/2021 -

-

12882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050181

21/05/2021 -

-

12883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064050182

21/05/2021 -

-

12884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050141
บาท

21/05/2021 -

-

12885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064050142
บาท

21/05/2021 -

-

หน ้า 1270

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564
12887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 4 เดือน
พฤษภาคม 2564
12888 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 21/64 จํานวน 10 เที่ยว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00

33,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064050145
21/05/2021 -

PR7000064050143

21/05/2021 -

-

PR7000064050220

24/05/2021 -

-

12889 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ) จํานวน 1 รายการ

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000064050226
2,750.00 บาท

25/05/2021 -

-

12890 วัสดุซอมบํารุง(ไสกรองน้ําดื่ม) จํานวน 5 รายการ

2,196.00

2,196.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ เรืองเดช / ราคาที่เสนอ 2,196.00
บาท

PR7000064050229

27/05/2021 -

-

226.00

226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด(มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 226.00 บาท

PR7000064050230

27/05/2021 -

-

PR8000064040180

03/05/2564 -

-

26,667.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064050001

03/05/2564 -

-

31,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064050002

03/05/2564 -

-

12891 วัสดุการเกษตร(ผักกาดหอม-อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 1 รายการ

12892 ซื้อ Cuff จํานวน 20 ชิ้น

12893 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาลรายการดังแนบ

12894 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จํานวน 200 กลอง ,
Ondansetron 8 mg tab (ONSIA) จํานวน 20 กลอง , Sulperazon
1.5 gm (CPZ1+SBT0.5) (Sulcef) จํานวน 50 vial

6,700.00

26,667.50

31,351.00

6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

หน ้า 1271

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12895 ซื้อยา Calcitonin spray 200 iu/d 14d (Mycalcitonin) จํานวน 40
ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
41,730.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050003
03/05/2564 -

12896 ซื้อยา Aminoven infant 10% 100 ml จํานวน 30 ขวด , Vitalipid
N infant 10 ml จํานวน 3 กลอง , SMOFlipid 20% fat emulsion
100 ml จํานวน 30 ขวด , Soluvit N 10 ml จํานวน 3 กลอง

25,988.16

25,988.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050012

03/05/2564 -

-

12897 ซื้อยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 ml (Nepro) จํานวน 24
กลอง

2,234.16

2,234.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050013

03/05/2564 -

-

12898 ซื้อยา Obimin AZ tab จํานวน 500 ขวด

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050014

03/05/2564 -

-

12899 ซื้อยา Ezetimibe 10+Atorvastatin 10 mg tablet (ATOZET)
จํานวน 30 กลอง

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050015

03/05/2564 -

-

12900 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) จํานวน 48 ถุง

16,332.48

16,332.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050017

03/05/2564 -

-

12901 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octrea) จํานวน 200 กลอง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050019

03/05/2564 -

-

PR8000064050020

03/05/2564 -

-

24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064050021

03/05/2564 -

-

12902 ซื้อชุดบอลวาลว

12903 ซื้อยา Acetar 1000 ml (A.N.B) จํานวน 600 ถุง

350.00

24,600.00

350.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

หน ้า 1272

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12904 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
43,500.00

12905 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050023
05/05/2564 -

16,709.00

16,709.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064050024

05/05/2564 -

-

12906 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050025

05/05/2564 -

-

12907 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด

PR8000064050026

05/05/2564 -

-

12908 ซื้อกระดาษ THERMAL

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน

PR8000064050027

05/05/2564 -

-

PR8000064050028

05/05/2564 -

-

12909 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืหรือการแพทย

4,140.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด

12910 ซื้อยา AdreNaline 1 mg/1 ml จํานวน 1000 amp , Atropine 0.6
mg/1 ml (Atropine sulfate) จํานวน 200 amp , Sildenafil 100
mg tab (Sidegra) จํานวน 200 กลอง

31,370.00

31,370.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064050029

05/05/2564 -

-

12911 ซื้อยา Metronidazole 500 mg inj 100 ml (Mepagyl) จํานวน
1000 ขวด

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064050032

05/05/2564 -

-

12912 ซื้อยา Febuxostat 80 mg (Feburic) จํานวน 30 กลอง

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050040

05/05/2564 -

-

12913 ซื้อยา Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten) จํานวน 100 กลอง

62,488.00

62,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050041

05/05/2564 -

-

หน ้า 1273

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12914 ซื้อยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จํานวน 200 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
54,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050043
05/05/2564 -

12915 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Lanzaar) จํานวน 500 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064050044

05/05/2564 -

-

12916 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg tab (Letta 500) จํานวน 60 กลอง

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000064050045

05/05/2564 -

-

12917 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 1500) จํานวน
300 กลอง

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064050046

05/05/2564 -

-

PR8000064050047

05/05/2564 -

-

12918 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน 600 ขวด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

12919 ซื้อยา Vitamin B1 100 mg/1 ml inj amp (Vitamin) จํานวน 20
กลอง , D 10 W 500 ml จํานวน 50 ถุง , N.S.S 0.9% 500 ml
จํานวน 500 ถุง , Lactate Ringer s Solution 1000 ml (Soft bag)
จํานวน 100 ถุ ง

18,528.00

18,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064050048

05/05/2564 -

-

12920 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

12,930.00

12,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด

PR8000064050049

05/05/2564 -

-

12921 ซื้อพังดับเพลิงพรอมน้ํายา

49,541.00

49,541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จํากัด

PR8000064050051

05/05/2564 -

-

12922 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 200 กลอง

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064050052

05/05/2564 -

-

หน ้า 1274

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12923 ซื้อยา Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp (Marcaine) จํานวน 30 กลอง
13,963.50

12924 ซื้อยา Lora ZEpam 0.5 mg tab (บจ4) จํานวน 30 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,963.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050053
05/05/2564 -

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064050054

05/05/2564 -

-

12925 ซื้อยา Furosemide 500 mg tab (Furetic) จํานวน 20 กลอง

19,902.00

19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064050055

05/05/2564 -

-

12926 ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin) จํานวน 300
vial

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064050056

05/05/2564 -

-

12927 ซื้อยา Aripiprazole 5 mg tab (Apalife5) จํานวน 20 กลอง

21,580.00

21,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000064050057

05/05/2564 -

-

12928 ซื้อยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จํานวน 400 กลอง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064050058

05/05/2564 -

-

12929 ซื้อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) จํานวน 60
กลอง

42,900.00

42,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064050059

05/05/2564 -

-

12930 ซื้อยา Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox) จํานวน 200 ขวด

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

PR8000064050060

05/05/2564 -

-

12931 ซื้อยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT (Gynoflor) จํานวน 30
box

7,189.12

7,189.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050061

05/05/2564 -

-

37,300.20

37,300.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050062

05/05/2564 -

-

12932 ซื้อยา Fluti P137+Azelastine 50 nas spray 120d (Dymista)
จํานวน 60 ขวด

หน ้า 1275

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12933 ซื้อยา Infant Food Premature (prenan) จํานวน 1 โหล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,492.03

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12934 ซื้อยา Dlenogest 2 mg tab (Visanne) จํานวน 50 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050064

05/05/2564 -

-

12935 ซื้อยา NOREPlnephrine 4 mg/4 ml (N EPI,Levophed) จํานวน 40
กลอง

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064050065

05/05/2564 -

-

12936 ซื้อยา Hepatitis A+B (TWINRIX 720 iu/ml+20 mcg/ml)(1
ml/prefilled) จํานวน 30 syr

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050066

06/05/2564 -

-

12937 ซื้อยา Adapalene/Benzoyl per 0.1/2.5 gel (Epiduo) จํานวน 10
กลอง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050067

06/05/2564 -

-

12938 ซื้อยา Nutricia Infatrini 400 gm จํานวน 12 กระปอง

4,410.03

4,410.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050068

06/05/2564 -

-

12939 ซื้อยา Hydralazine 20 mg/2 ml inj (Apresoline) จํานวน 3 กลอง

3,627.30

3,627.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050069

06/05/2564 -

-

12940 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab (Sirdalud) จํานวน 150 กลอง

91,485.00

91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050070

06/05/2564 -

-

12941 ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Lipanthyl-200) จํานวน 600 กลอง

71,262.00

71,262.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050072

06/05/2564 -

-

12942 ซื้อยา Amlodipine 10+ATorv.20 tab (CAduEt) จํานวน 200 กลอง

91,164.00

91,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050073

06/05/2564 -

-

2,492.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1276

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050063
05/05/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12943 ซื้อยา Phosphate inj 8.7% inj 20 ml (K2HPO4) จํานวน 100 amp
5,992.00

12944 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.vonj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด
12945 ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax23) จํานวน 10 vial

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050074
06/05/2564 -

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050075

06/05/2564 -

-

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050077

06/05/2564 -

-

12946 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

66,768.00

66,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050078

06/05/2564 -

-

12947 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

13,319.00

13,319.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064050079

06/05/2564 -

-

12948 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu cap (Calciferol,Ergocalciferol)
จํานวน 40 กลอง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064050080

06/05/2564 -

-

12949 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลทั่วไป จํานวน 50 เครื่อง

17,762.00

17,762.00 ประกวดราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

PO8000064050003

06/05/2564 -

-

12950 ซื้อยา F sh Progynova 28 (EV 1 mg) จํานวน 10 กลอง

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050082

06/05/2564 -

-

12951 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml injection (0.2 ml/prefilled
syr)(Hibor3500) จํานวน 60 กลอง

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050083

06/05/2564 -

-

12952 ซื้อยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) จํานวน 600
หลอด

55,854.00

55,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050084

06/05/2564 -

-

หน ้า 1277

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12953 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จํานวน 5 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
89,933.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050085
06/05/2564 -

12954 ซื้อยา Calcipotriol+Bet.dipro.15 gm (Daivobet) จํานวน 40 หลอด

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050086

06/05/2564 -

-

12955 ซื้อยา Prednisolone 1% e.d 5 ml (Pred Forte) จํานวน 200 กลอง

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050087

06/05/2564 -

-

12956 ซื้อยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) จํานวน 100
กลอง

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050088

06/05/2564 -

-

12957 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 5000 ถุง

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064050092

07/05/2564 -

-

12958 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 4 PC

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050093

07/05/2564 -

-

12959 ซื้อเครื่องดูดเสมหะ

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064050005

07/05/2564 -

-

12960 ซื้อยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop (Sara drop) จํานวน
300 ขวด

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064050106

11/05/2564 -

-

12961 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 2000 ถุง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000064050108

11/05/2564 -

-

12962 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

83,500.00

83,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด

PR8000064050110

11/05/2564 -

-

หน ้า 1278

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12963 ปรับปรุงหองหัตถการศัลยกรรมกระดูก

12964 ซื้อน้ํายาซักผา

12965 ซื้อผายาง ๒ หนา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
70,300.00

31,030.00

8,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

70,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยุวดี ชูชีพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064050009
11/05/2564 -

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

PR8000064050116

11/05/2564 -

-

PR8000064050117

11/05/2564 -

-

8,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

12966 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050120

11/05/2564 -

-

12967 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050121

11/05/2564 -

-

12968 ซื้อยา Water for injection 1000 ml จํานวน 100 ถุง

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064050126

12/05/2564 -

-

12969 ซื้อยา Doxorubicin 50 mg/25 ml inj (Doxorubicin) ฉร. จํานวน
20 vial , Vincristine 2 mg/2 ml inj (V.C.S.) ฉร. จํานวน 1 กลอง

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

PR8000064050127

12/05/2564 -

-

12970 ซื้อยา Bupivac. 5+80 mg/ml 4 ml Heavy (Marcaine) จํานวน 50
กลอง

33,437.50

PR8000064050128

12/05/2564 -

-

12971 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml (T.V.Lone) จํานวน 50
โหล

8,000.00

PR8000064050129

12/05/2564 -

-

12972 ซื้อยา Sucralfate 1 gm/5 ml sus 240 ml (Ulcefate) จํานวน 100
ขวด

39,376.00

PR8000064050130

12/05/2564 -

-

33,437.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด

39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 1279

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12973 ซื้อยา Desaxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy) จํานวน 300
ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050131
12/05/2564 -

12974 ซื้อยา Cafergot (Ergo1+caf100) tab (Tofago) จํานวน 200 กลอง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000064050132

12/05/2564 -

-

12975 ซื้อยา Spironolactone 25 mg tab (Hyles25) จํานวน 20 กลอง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064050133

12/05/2564 -

-

12976 ซื้อยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จํานวน 100 กลอง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064050134

12/05/2564 -

-

12977 ซื้อยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) จํานวน 100
กลอง

26,215.00

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000064050135

12/05/2564 -

-

PR8000064050136

12/05/2564 -

-

12978 ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (furide) จํานวน 50 ขวด

7,008.50

7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

12979 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จํานวน 3000 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064050138

12/05/2564 -

-

12980 ซื้อยา Tamoxifen 20 mg tab (Novofen) จํานวน 50 กลอง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000064050139

12/05/2564 -

-

PR8000064050140

12/05/2564 -

-

12981 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE) จํานวน 20
กลอง

5,340.00

5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 1280

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12982 ซื้อยา FeZofenADine 60 mg tab (Medifast 60) จํานวน 200 กลอง
74,472.00
, Chlorhexidine (SMW) 120mg/100 ml 180 ml (B
mouthwash) จํานวน 200 ขวด , Vitamin B 16 12 tab (Sambee)
จํานวน 50 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

74,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050141
12/05/2564 -

12983 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064050142

12/05/2564 -

-

12984 ซื้อยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จํานวน 200 กลอง

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064050144

12/05/2564 -

-

12985 ซื้อยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จํานวน 500 กลอง

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064050145

12/05/2564 -

-

12986 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release capsule
(Vastarel OD) จํานวน 100 กลอง

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050146

12/05/2564 -

-

12987 ซื้อ 1.กระดาษถายเอกสาร A4ขนาด 70 แกรม จํานวน 400 รีม 2.
กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 200 รีม

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR8000064050148

13/05/2564 -

-

12988 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050152

13/05/2564 -

-

PR8000064050153

13/05/2564 -

-

PR8000064050157

13/05/2564 -

-

12989 ซื้อถุงผากอส ชนาด 2.5” x 5.5” บรรจุ 1 ชิ้น ปลอดเชื้อ จํานวน 500
ซอง

5,000.00

12990 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2
กลอง

67,998.50

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1281

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12991 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

12992 ซื้อยา Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) จํานวน 100 กลอง

12993 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,800.00

29,318.00

4,725.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050159
13/05/2564 -

29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064050160

13/05/2564 -

-

PR8000064050161

13/05/2564 -

-

4,725.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

12994 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix30 PF)
จํานวน 100 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050162

13/05/2564 -

-

12995 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

13,300.00

13,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064050163

13/05/2564 -

-

12996 ซื้อยา Triptorelin acetate 0.1 mg/vial inj (Diphereline) ฉรน.
จํานวน 1 กลอง

5,599.31

5,599.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050165

13/05/2564 -

-

12997 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064050167

13/05/2564 -

-

PR8000064050168

13/05/2564 -

-

PR8000064050169

13/05/2564 -

-

PR8000064050171

13/05/2564 -

-

12998 ซื้อยา Influenza 0.5 ml SH (ไขหวัดใหญ VaxigripTetra2021)
จํานวน 200 syringe
12999 ซื้อยา Atenolol 50 mg (Prenolol) จํานวน 500 กลอง

13000 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

53,500.00

9,500.00

58,600.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

58,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

หน ้า 1282

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13001 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
57,800.00

13002 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

57,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050172
13/05/2564 -

77,600.00

77,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064050173

13/05/2564 -

-

13003 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

65,200.00

65,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064050174

13/05/2564 -

-

13004 ขอซื้อกระดาษความรอน

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช แอนด ซีมลี จํากัด

PR8000064050176

13/05/2564 -

-

13005 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา จํานวน 5 รายการ ตามเอกสาร

16,214.00

16,214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด

PR8000064050179

13/05/2564 -

-

13006 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาลรายการดังแนบ

11,905.00

11,905.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064050187

14/05/2564 -

-

13007 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 1000 vial

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064050192

14/05/2564 -

-

13008 ซื้อยา จํานวน 8 รายการ ตามเอกสารแนบ

40,615.10

40,615.10 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064050197

17/05/2564 -

-

13009 ขอซื้อ Battery สําหรับเครื่องสํารองไฟ

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000064050204

17/05/2564 -

-

5,750.00

5,750.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000064050205

17/05/2564 -

-

13010 ขอซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 1283

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13011 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใตฝา ขนาด 40,000 BTU จํานวน 1
เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
73,402.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

73,402.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064050025
17/05/2564 -

13012 ซื้อยา Gliclazide Mr 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 300
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050210

17/05/2564 -

-

13013 ซื้อยา Augmentin 1.2 gm (amox/clar=1/0.2)(cavumox) จํานวน
500 vial , Finasteride 5 mg (Firide) จํานวน 500 กลอง

75,970.00

75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064050211

17/05/2564 -

-

13014 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3500 ขวด

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064050212

17/05/2564 -

-

13015 ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte)
จํานวน 180 กลอง

90,907.20

90,907.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050213

17/05/2564 -

-

13016 ซื้อยา Influenza 0.5 ml SH (ไขหวัดใหญ Vaxigrip Tetra2021)
จํานวน 250 syringe

66,875.00

66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050214

17/05/2564 -

-

13017 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 30
กลอง

47,475.90

47,475.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050215

17/05/2564 -

-

13018 ซอมตูอบผา

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนชั่น ทีม (2020) จํากัด

PO8000064060004

02/06/2564 -

-

13019 ซื้อ 1.ขวดโหลพลาสติกทรงกระบอกพรอมฝาปด 12x8 ซม. จํานวน
1000 ใบ 2.กลองโฟมสีขาว ขนาด 7''x10'' จํานวน 50 ใบ

28,250.00

28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064050222

18/05/2564 -

-

13020 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

25,227.00

25,227.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064050223

18/05/2564 -

-

หน ้า 1284

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13021 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

13022 ซื้อยา AntiD Immunoglobulin 1500U/2 ml (IGamad) ฉร.น.
จํานวน 1 Syringe

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
49,684.00

5,724.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

49,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050224
18/05/2564 -

PR8000064050225

19/05/2564 -

-

13023 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml (Albumin20TRCS) จํานวน
50 vial

51,400.00

51,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา สภากาชาดไทย

PR8000064050227

19/05/2564 -

-

13024 ซื้อวัสดุในโครงการผลิตสื่อความรูเพื่อความเขาใจดานสุขภาพ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064050246

20/05/2564 -

-

PR8000064050247

20/05/2564 -

-

13025 ซื้อแบตเตอรี่

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต

13026 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 4 PC

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050259

21/05/2564 -

-

13027 ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 1 รายการ

56,592.30

56,592.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050261

24/05/2564 -

-

13028 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

84,262.50

84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064050268

24/05/2564 -

-

13029 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

3,686.00

3,686.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด

PR8000064050269

24/05/2564 -

-

13030 ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg/1 ml inj (Divomit) จํานวน 1000
amp

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

PR8000064050273

25/05/2564 -

-

หน ้า 1285

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13031 ซื้อยา Clotrimazole 1% cream 5 gm (Taraten) จํานวน 1000
หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050277
25/05/2564 -

13032 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab (Sandoz) จํานวน 300 กลอง

65,805.00

65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064050279

25/05/2564 -

-

13033 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tablet (Dolutegravir) จํานวน 100
กลอง

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000064050283

25/05/2564 -

-

13034 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064050030

31/05/2564 -

-

13035 ขออนุมัติซอมเครื่องดนตรีไทย

20,600.00

20,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกดนตรี

PR9000064050019

05/05/2564 -

-

13036 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณดนตรีไทย

26,360.00

26,360.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกดนตรี

PR9000064050018

05/05/2564 -

-

PR9000064050032

06/05/2564 -

-

13037 ขออนุมัติซื้ออะไหลปมน้ํา จํานวน 4 รายการ

941.60

941.60 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

13038 ขออนุมัติจางตัดแตงตนไม จํานวน 6 รายการ

21,500.00

21,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ กองมวง

PR9000064050025

06/05/2564 -

-

13039 ขออนุมัติซื้อสารเคมีปรับสภาพน้ํา จํานวน 4 รายการ

17,970.00

17,970.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลช็อป

PR9000064050028

06/05/2564 -

-

13040 ขออนุมัติซื้อสียอมไม จํานวน 1 แกลลอน

1,016.50

1,016.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064050035

06/05/2564 -

-

13041 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

1,615.70

1,615.70 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064050034

06/05/2564 -

-

13042 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

4,932.70

4,932.70 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064050045

07/05/2564 -

-

13043 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ

1,510.84

1,510.84 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064050043

07/05/2564 -

-

หน ้า 1286

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13044 ขออนุมัติคาถายเอกสารและเขาเลมโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
13045 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
13046 ขออนุมัติซอมเครื่องตัดหญา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,950.00
409.00
480.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น
409.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
480.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละ หาดวอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064050054
07/05/2564 PR9000064050055

07/05/2564 -

-

PR9000064050049

07/05/2564 -

-

PR9000064050064

11/05/2564 -

-

PR9000064050149

20/05/2564 -

-

13047 ระบบเมนไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ หองประชุมอาคารพิบูล
บําเพ็ญ
13048 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ระดับปฐมวัย จํานวน 2 รายการ

79,906.00

13049 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ระดับปฐมวัย

17,224.00

17,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)

PR9000064050151

20/05/2564 -

-

13050 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ระดับปฐมวัย

36,937.60

36,937.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวซ คิดส จํากัด

PR9000064050150

20/05/2564 -

-

7,296.00

79,906.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
7,296.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13051 ขออนุมัติจางซอมแซมสายเมนไฟฟาใหญพรอมคาแรง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR9000064050163

21/05/2564 -

-

13052 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ

2,963.90

2,963.90 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000064050164

21/05/2564 -

-

13053 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 9 รายการ

13,888.60

13,888.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064050166

21/05/2564 -

-

2,893.28

2,893.28 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064050167

21/05/2564 -

-

PR9000064050193

25/05/2564 -

-

2,659.49 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน
บ. บัณฑิตสเตชั่น PR9000064050020
เนอรี่ จก. เพียรไพร พันธไม

03/05/2564 -

-

14/05/2564 -

-

13054 ขออนุมัติซื้อประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ
13055 ขออนุมัติจางติดตั้งเหล็กดัดครอบบานหนาตาง จํานวน 7 ชุด

52,500.00

13056 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ

2,659.49

13057 ขออนุมัติคาซอมเครื่องพิมพ 1 เครื่อง

800.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 1287

PR9000064050100

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13058 ขออนุมัติคาถายเอกสารการเรียนการสอนและเขาเลม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,217.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,217.50 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064050190
14/05/2564 -

13059 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา จํานวน 4 รายการ

4,980.50

4,980.50 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR9000064050098

14/05/2564 -

-

13060 ขออนุมัติคาวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ

3,620.00

3,620.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000064050099

14/05/2564 -

-

13061 ขออนุมัติคาหนังสือภาษาไทย 45 รายการ

67,355.00

67,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064050097

14/05/2564 -

-

13062 ขออนุมัติจัดซื้อตําราเรียนประจําปการศึกษา 2564

37,515.00

37,515.00 คัดเลือก

PO9000064050007

17/05/2564 -

-

PR9000064050209

31/05/2564 -

-

13063 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องทําน้ําเย็น

1,500.00

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอรมารท จํากัด

13064 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและการศึกษา 38 รายการ

15,203.00

15,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064050210

31/05/2564 -

-

13065 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษาวิชาเซรามิกส 7 รายการ

16,040.37

16,040.37 เฉพาะเจาะจง รวมวัสดุทนไฟ แอนดเซอรวิส

PR9000064050211

31/05/2564 -

-

13066 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP จํานวน 2 รายการ

16,350.00

16,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000064050056

07/05/2564 -

-

13067 ขออนุมัติซื้อ Memory SD Card จํานวน 2 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000064050057

07/05/2564 -

-

13068 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝก
ประสบการณ วิชาชีพ วันที่ 13 พ.ค. 2564
13069 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับคณะกรรมการวิเคราะห
ภาระงาน วันที่ 14 พ.ค. 2564
13070 ขออนุมัติจัดซื้อบัตรนักเรียนและหมึกพิมพบัตรนักเรียนโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ระดับประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
13071 ขออนุมัติคาปายโปสเตอรโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ระดับ
ประถมศึกษา ปการศึกษา 2564
13072 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมสรุปงานโครงการปฐมนิเทศ
ออนไลน นักเรียนมัธยม วันที่ 25 พ.ค. 2564

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานซาลาเปาซีฟูดโกตัญ

PR9000064050066

12/05/2564 -

-

12/05/2564 -

-

6,402.88

600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ทองโดท
นางสาวสุกัญญา PR9000064050067
ไกรเดช
6,402.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอารเอ็นเตอรไพรส จํากัด
PR9000064050088

13/05/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา แกวเขียว

PR9000064050087

13/05/2564 -

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง PIE เติมสุข
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง

PR9000064050081

13/05/2564 -

-

600.00

หน ้า 1288

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13073
13074
13075
13076
13077
13078

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพและบัตรนักเรียน โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม
14,040.00
ระดับมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ระดับมัธยมศึกษา
5,330.00
ประจําปการศึกษา 2564
ขออนุมัติจางทําโปสเตอร โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ระดับ
15,000.00
มัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ขออนุมัติจัดทําปายไวนิลโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ระดับ
1,000.00
ประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ขออนุมัติจัดซื้อแปรงลบกระดาน, ฟองน้ําแปรงลบกระดานสําหรับ
9,202.00
ชอลกน้ํา
ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางโครงการปฐมนิเทศออนไลน
14,000.00
นักเรียนมัธยม วันที่ 18 - 20 พ.ค. 2564

13079 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน
ประถมศึกษา วันที่ 21 พ.ค. 2564
13080 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับคณะกรรมการวิเคราะห
ภาระงานฯ วันที่ 19 พ.ค. 2564

1,000.00

13081 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศออนไลน
นักเรียนมัธยม วันที่ 17 พ.ค. 2564
13082 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ระดับ
ประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
13083 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางประชุมคณะกรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ
ครั้งที่ 2/64 วันที่ 24 พ.ค. 2564
13084 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสุทิดาฯ ประจําปการศึกษา 2564

1,500.00

13085 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสุทิดาฯ ประจําปการศึกษา 2564

600.00

7,000.00
175.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอารเอ็นเตอรไพรส จํากัด
5,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064050073
13/05/2564 PR9000064050071

13/05/2564 -

-

PR9000064050072

13/05/2564 -

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064050090

13/05/2564 -

-

9,202.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิพ.คอมเมอรเชียล

PR9000064050091

13/05/2564 -

-

PR9000064050079

13/05/2564 -

-

PR9000064050083

13/05/2564 -

-

PR9000064050076

13/05/2564 -

-

PR9000064050077

13/05/2564 -

-

PR9000064050089

13/05/2564 -

-

PR9000064050138

18/05/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินทนนท นิลสนธิ์
รานลิตเติ้ลชา
นางชุติญา ประทุมวรรณ
นางสมปอง ทองโท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินทนนท นิลสนธิ์
PIE เติมสุข
600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ไกรเดช
นางสาวชุติญา ประทุมวรรณ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง PIE เติมสุข
นางสาวประนอม เจริญบัวทอง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
175.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม เจริญบัวทอง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพุมฝายแกะสลักโฟม
นายอรรถพล ชื่นงูเหลือม
รานดอกไมหยก

PR9000064050142

18/05/2564 -

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064050141

18/05/2564 -

-

หน ้า 1289

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13086 ขออนุมัติจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่พักบุคลากร
13087 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมคณะกรรมการอํานวยการ รร.
สาธิต (วาระพิเศษ) วันที่ 21 พ.ค. 2564
13088 ขออนุมัติจางทําฉากอะคริลิคสีใส จํานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
57,500.00
840.00

53,500.00

13089 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางสําหรับคณะกรรมการวิเคราะห
ภาระงานฯ วันที่ 31 พ.ค. 2564

600.00

13090 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องตัดหญาฝายปฐมวัย

500.00

13091 ขออนุมัติจางลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 37 ชุด

18,500.00

13092 ขออนุมัติจางถายเอกสารงานวิชาการฝายปฐมวัย

8,355.00

13093 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนไสกรองเครื่องกรองน้ําฝายปฐมวัย

14,338.00

13094 ขออนุมติจัดซื้อสมุดปกออนกราฟ จํานวน 390 เลม

5,850.00

13095 ขออนุมัติจัดจางไวนิลสําหรับงานประชาสัมพันธฝายปฐมวัย

2,180.00

13096 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษสําหรับการเรียนการสอนและงานสํานักงาน
ฝายปฐมวัย
13097 ขออนุมัติจัดซื้อสมุดประจําตัวแบบอบ.ปกพลาสติก และกระดาษถาย
เอกสาร
13098 ขออนุมัติจัดซื้อผาตวนจํานวน 2 รายการ

10,379.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

57,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ถนอมแนบ
840.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา สีเทือง
รานลิตเติ้ลชา
53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด
600.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋หนาแดง
นางสาวนารีรัตน ฤทธิรุตม
ลิตเติ้ลชา

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)
18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา
8,355.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา
14,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ธารา จํากัด
5,850.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
2,180.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
10,379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO9000064050006
19/05/2564 PR9000064050162

20/05/2564 -

-

PR9000064050160

20/05/2564 -

-

PR9000064050205

27/05/2564 -

-

PR9000064050012

03/05/2564 -

-

PR9000064050011

03/05/2564 -

-

PR9000064050095

13/05/2564 -

-

PR9000064050092

13/05/2564 -

-

PR9000064050093

13/05/2564 -

-

PR9000064050094

13/05/2564 -

-

PR9000064050128

17/05/2564 -

-

6,375.00

6,375.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064050129

17/05/2564 -

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แตฮุยลง

PR9000064050130

17/05/2564 -

-

หน ้า 1290

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13099 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนระดับปฐมวัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร บจม. (สาขาชลบุร)ี
รานจานชามบางแสน
บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ) จํากัด
บานดินเผา
รานแสนสุขเบ็ดเตล็ด
BIG TIGeR

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064050153
20/05/2564 -

13100 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดทําบอรดประชาสัมพันธ ฝายปฐมวัย

1,288.00

1,288.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064050152

20/05/2564 -

-

13101 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับโปรแกรม JIP ฝายปฐมวัย

4,130.00

4,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)

PR9000064050168

21/05/2564 -

-

PR0206064040054

01/05/2021 -

-

PR0206064050061

11/05/2021 -

-

13102 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

33,600.00

33,600.00 เฉพาะเจาะจง นางจริน ราชจําปา

13103 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

6,206.00

13104 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล และนามบัตร จํานวน 2 รายการ

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064060088

10/06/2021 -

-

13105 ขออนุมัติเบิกเงินคาแจกันดอกไมและคากระเชาผลไม จํานวน 2 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist, รานบุปผชาติหนาศาล

PR0206064060087

10/06/2021 -

-

13106 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลขึงโครงไม ขนาด 1.2*2.4 ม. พรอมติดตั้ง
จํานวน 12 ปาย
13107 ขออนุมัติเบิกคาจัดทําเกียรติบัตรพรอมปกเกียรติ สําหรับโครงการ
ฝกอบรมผูบริหารและบุคลากรดานกิจกรรมนิสิต ระหวางวันที่ 6
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064060222

23/06/2021 -

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมเขต เบญจภาคสกุล

PR0206064040163

01/06/2021 -

-

6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

หน ้า 1291

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13108 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึก โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม จํานวน 1 งาน
47,925.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
47,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาพอเพียง พรีเมียม จํากัด, บริษัท เอสทู PR0206064060043
02/06/2021 โอ จํากัด, รานเจริญพุง ปงยาง บุฟเฟต, นางสาว
ธัญญรัตน ปฐมพงศนิติกร, นันทนภัส พรพิ
สุทธิวรกุล

13109 ขออนุมัติเบิกคาเข็มโลหะ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
และประชุมเชียรเชิงสรางสรรค ''รุนพี่จิตอาสาตอนรับนองใหมสูบาน
เทา-ทอง Nisit Home'' วันที่ 9-11 มิ.ย. 64

9,886.80

9,886.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาโอ อิมเมจ จํากัด

PR0206064060068

09/06/2021 -

-

13110 ขออนุมัติจัดจางถอดเปลี่ยนติดตั้งหนาตางกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน
จํานวน 1 ชุด
13111 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม จํานวน 1 งาน

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0206064060079

10/06/2021 -

-

4,650.00

4,590.00 เฉพาะเจาะจง Everbright Shop

PR0206064060078

10/06/2021 -

-

13112 ขออนุมัติจัดจางเหมากิจกรรมตอนรับนิสิตใหม จํานวน 1 งาน

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนทร กวีวัฒนวงศ

PR0206064060094

11/06/2021 -

-

13113 ขออนุมัติจัดจางเหมากิจกรรมตอนรับนิสิตใหม จํานวน 1 ชุด

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

PR0206064060093

11/06/2021 -

-

13114 ขออนุมัติจัดซื้อ จอแสดงภาพขนาด 27 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

24,800.00

24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060173

18/06/2021 -

-

13115 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา และกลองเว็บแคม จํานวน 2 รายการ

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060175

18/06/2021 -

-

13116 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งประตูกระจกและปดฉากอลูมิเนียมครอบวงกบ
เหล็ก พรอมติดบานสวิงเดี่ยวเพิ่ม 1 ชุด
13117 ขออนุมัติจัดจางปรับปรุงผนังและฝาเพดานหอง 115 อาคารศูนย
กิจกรรมนิสิต จํานวน 1 งาน
13118 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณบันทึกขอมูล 2 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0206064060170

18/06/2021 -

-

PO0206064060005

22/06/2021 -

-

PR0206064060267

28/06/2021 -

-

PR0206064060266

28/06/2021 -

-

PR0206064060268

28/06/2021 -

-

13119 ขออนุมัติจัดจางถายแบบยอขนาดแบบอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต จํานวน
1 งาน
13120 ขออนุมัติจัดซื้อ แผนกรองอากาศสําหรับเครื่องกรองอากาศ 1 ชุด

60,000.00
2,840.00
410.00
5,096.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น การโยธา
2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
410.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส
5,096.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

หน ้า 1292

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13121 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้ออาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 50 ตัว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,840.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญรัตน ปฐมพงศนิติกร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060285
30/06/2021 -

13122 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ HP LaserJet CF279A สีดํา 1 กลอง

2,130.00

2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060284

30/06/2021 -

-

13123 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ จํานวน 1 งาน (อาสายุวกาชาด)

8,165.00

6,588.00 เฉพาะเจาะจง Everbright Shop , บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด PR0206064060287

30/06/2021 -

-

13124 ขออนุมัติเบิกคาแปนพิมพคอมพิวเตอรไรสาย เพื่อนํามาใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร เนื่องจากของเดิมเสียใชงานไมได
13125 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสาร

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060181

18/06/2021 -

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064060076

09/06/2021 -

-

14,240.00

14,240.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064060186

18/06/2021 -

-

5,015.00

5,015.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064060263

28/06/2021 -

-

5,880.00

5,880.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064060281

29/06/2021 -

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ เจริญสุข

PR0206064050188

01/06/2021 -

-

13130 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําตรายาง

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค

PR0206064060037

02/06/2021 -

-

13131 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อชอดอกไม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist

PR0206064060063

08/06/2021 -

-

13126 ขอความเห็นชอบเสนอคาจางถายเอกสารพรอมเย็บเลมและเขาปก
เอกสาร
13127 ขอความเห็นชอบเสนอคาจางถายเอกสารพรอมเย็บเลมและเขาปก
เอกสาร
13128 ขอความเห็นชอบเสนอคาจางถายเอกสารพรอมเย็บเลมและเขาปก
เอกสาร
13129 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องพนหมอกฆาเชื้อโรค

13132 ขออนุมัติเบิกเงินคาปมน้ําอัตโนมัติ ITC รุน HTC-275 จํานวน 2 เครื่อง

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR0206064060018

01/06/2021 -

-

13133
13134
13135
13136

7,169.00
18,832.00
690.00
5,500.00

7,169.00 เฉพาะเจาะจง
18,832.00 เฉพาะเจาะจง
690.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206064060047
PR0206064060040
PR0206064060054
PR0206064060089

02/06/2021 02/06/2021 04/06/2021 10/06/2021 -

-

ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอีแตน เบอร 2 จํานวน 8 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมพื้นสํานักงานไปรณีย จํานวน 1 งาน
ขออนุมัติเบิกเงินคาเคสกันกระแทกสําหรับ IPAD PRO 12.9 นิ้ว
ขออนุมัติเบิกเงินคาไมรวก จํานวน 25 มัด และตนบัวหลวง จํานวน
100 ตน

ส.อารยยางยนต
บริษัท พิชญสุนันท อินคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท 425 ดีกรี จํากัด
นายไพศาล แซตั้ง

หน ้า 1293

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13137 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมลิฟตโดยสาร ตัวที่ 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี
72,974.00

13138 ขออนุมัติเบิกงินคาซอมโทรศัพทมือถือ และซอม IPAD AIR 2
13139 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุจํานวน 14 รายการ สําหรับปรับปรุงฐานโครง
เหล็กสําหรับติดตั้งพระฉายาลักษณ
13140 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมหลังคากระเบื้องอาคารชุดมหาวิทยาลัย
บูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธุ 1,2)
13141 ขออนุมัติรื้อเปลี่ยนทอน้ําทิ้งเหลก 4 นิ้ว เปนทอ PVC 4 นิ้ว พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 งาน
13142 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 4 รายการ
13143 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 10 รายการ
13144 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
13145 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล ขนาด 122x244 ซม จํานวน 1 ปาย
13146 ขออนุมัติเบิกเงินคาเข็มขัดรัดสายไฟ จํานวน 10 หอ
13147 ขออนุมัติเบิกเงินคายางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 100 ถุง
13148 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม และตะไบ
13149 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 13 รายการ
13150 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเครื่อง เอ็นตัดหญา
13151 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ หอง ตมอ.
13152 ขออนุมัติเบิกเงินคามานปรับแสงแบล็คเอาท ขนาด 3.70 เมตรxสูง2.60
เมตร และฟลมกระจก
13153 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถแทรคเตอร ทะเบียน ต-2336 ชลบุรี
13154 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 30 ลิตร
13155 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ หองรองอธิการบดีฝาย
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่อง
13156 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี จํานวน 5
รายการ
13157 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

72,974.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060083
10/06/2021 -

2,500.00
40,050.10

2,500.00 เฉพาะเจาะจง JOMYUT MOBILE
40,050.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064060090
PR0206064060092

11/06/2021 11/06/2021 -

-

23,620.25

23,620.25 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008

PR0206064060143

16/06/2021 -

-

3,076.25

3,076.25 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008

PR0206064060154

17/06/2021 -

-

PR0206064060153
PR0206064060150
PR0206064060155
PR0206064060152
PR0206064060197
PR0206064060202
PR0206064060230
PR0206064060249
PR0206064060250
PR0206064060245
PR0206064060261

17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 21/06/2021 21/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 27/06/2021 -

-

PR0206064060255
PR0206064060252
PR0206064060256

27/06/2021 27/06/2021 27/06/2021 -

-

PR0206064060269

28/06/2021 -

-

PR0209064060001

01/06/2021 -

-

421.58
22,609.10
16,585.00
600.00
480.00
8,300.00
2,739.20
2,296.22
1,102.10
1,926.00
41,576.45
9,737.00
1,150.80
856.00
12,893.50
1,376.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

421.58 เฉพาะเจาะจง
22,609.10 เฉพาะเจาะจง
16,585.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
480.00 เฉพาะเจาะจง
8,300.00 เฉพาะเจาะจง
2,739.20 เฉพาะเจาะจง
2,296.22 เฉพาะเจาะจง
1,102.10 เฉพาะเจาะจง
1,926.00 เฉพาะเจาะจง
41,576.45 เฉพาะเจาะจง

รานไถเส็ง
รานไถเส็ง
ณัฐแอร
นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
รานไถเส็ง
รานไถเส็ง
รานไถเส็ง
ณัฐแอร
บริษัท พิชญสุนันท อินคอรปอเรชั่น จํากัด

9,737.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต
1,150.80 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
856.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
12,893.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
1,376.00 เฉพาะเจาะจง รานคาในตลาดวัฒนานคร

หน ้า 1294

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13158 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดปายประชาสัมพันธรับสมัครนิสิตใหม
6,660.00
ปการศึกษา 2564
13159 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER
300.00
ONE ป 2564
13160 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน
4,030.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานแชมป อิงคเจ็ท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060004
04/06/2021 -

300.00 เฉพาะเจาะจง กระทรวงสาธารณสุข

PR0209064060005

07/06/2021 -

-

4,030.00 เฉพาะเจาะจง รานคาตลาดวัฒนานคร

PR0209064060008

11/06/2021 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209064060031

17/06/2021 -

-

13161 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

13162 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต บรรลือศักดิ์

PR0209064060018

17/06/2021 -

-

13163 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209064060020

17/06/2021 -

-

13164 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209064060023

17/06/2021 -

-

13165 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209064060026

17/06/2021 -

-

13166 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเดช ศรีจันทร

PR0209064060019

17/06/2021 -

-

13167 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209064060021

17/06/2021 -

-

13168 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209064060022

17/06/2021 -

-

หน ้า 1295

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13169 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยวัทน กุลวงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060027
17/06/2021 -

13170 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209064060024

17/06/2021 -

-

13171 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ศรีสุนทร

PR0209064060025

17/06/2021 -

-

13172 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี หัสดง

PR0209064060040

17/06/2021 -

-

13173 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา

PR0209064060038

17/06/2021 -

-

13174 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพธีรเอก สีดา

PR0209064060039

17/06/2021 -

-

13175 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร สังขทอง

PR0209064060012

17/06/2021 -

-

13176 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209064060016

17/06/2021 -

-

13177 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร แยมกลัด

PR0209064060017

17/06/2021 -

-

13178 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209064060014

17/06/2021 -

-

หน ้า 1296

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13179 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรทิพย สําราญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060033
17/06/2021 -

13180 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

PR0209064060034

17/06/2021 -

-

13181 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209064060035

17/06/2021 -

-

13182 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร บุญธรรม

PR0209064060036

17/06/2021 -

-

13183 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรญาติ

PR0209064060037

17/06/2021 -

-

13184 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา ธรรมสอน

PR0209064060032

17/06/2021 -

-

13185 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209064060029

17/06/2021 -

-

13186 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา โคตรปญญา

PR0209064060030

17/06/2021 -

-

13187 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอยเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564
13188 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

PR0209064060013

17/06/2021 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลนภา ผองศรีงาม

PR0209064060028

17/06/2021 -

-

หน ้า 1297

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060043
18/06/2021 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญญาพร สาประเสริฐ

PR0209064060081

18/06/2021 -

-

13191 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกาญจนาพร ศิริจันทร

PR0209064060082

18/06/2021 -

-

13192 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

PR0209064060080

18/06/2021 -

-

13193 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209064060083

18/06/2021 -

-

13194 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209064060084

18/06/2021 -

-

13195 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209064060060

18/06/2021 -

-

13196 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209064060056

18/06/2021 -

-

13197 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209064060054

18/06/2021 -

-

13198 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศญา บํานาญนพวงศ

PR0209064060052

18/06/2021 -

-

13189 ขออนุมัตอิจางและเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ ในการจัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK ตําบลเขาสามสิบ
13190 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 1298

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13199 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธิ์ พูลหนองกุง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060055
18/06/2021 -

13200 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติยา วิชาทน

PR0209064060079

18/06/2021 -

-

13201 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยนันท เธียรสุวรรณธาดา

PR0209064060073

18/06/2021 -

-

13202 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209064060070

18/06/2021 -

-

13203 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เจนการ

PR0209064060072

18/06/2021 -

-

13204 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ สีตาลแก

PR0209064060071

18/06/2021 -

-

13205 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร พยัฆจันทร

PR0209064060077

18/06/2021 -

-

13206 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

PR0209064060074

18/06/2021 -

-

13207 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

PR0209064060078

18/06/2021 -

-

13208 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตยศ ปรีเอี่ยม

PR0209064060075

18/06/2021 -

-

หน ้า 1299

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13209 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060076
18/06/2021 -

13210 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา สิงหโต

PR0209064060050

18/06/2021 -

-

13211 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209064060044

18/06/2021 -

-

13212 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา สีดาจิตร

PR0209064060045

18/06/2021 -

-

13213 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209064060041

18/06/2021 -

-

13214 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209064060046

18/06/2021 -

-

13215 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุมา

PR0209064060042

18/06/2021 -

-

13216 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราชบัวนอย

PR0209064060049

18/06/2021 -

-

13217 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209064060065

18/06/2021 -

-

13218 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

PR0209064060069

18/06/2021 -

-

หน ้า 1300

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13219 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง แพงอานนท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060067
18/06/2021 -

13220 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

PR0209064060066

18/06/2021 -

-

13221 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหพรรธน อมรพลัง

PR0209064060068

18/06/2021 -

-

13222 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209064060089

18/06/2021 -

-

13223 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209064060087

18/06/2021 -

-

13224 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209064060085

18/06/2021 -

-

13225 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209064060086

18/06/2021 -

-

13226 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209064060088

18/06/2021 -

-

13227 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ ในการจัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK ตําบลคลองหาด
13228 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ ในการจัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK ตําบลฟากหวย
13229 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมายานพาหนะ ในการจัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK ตําบลวังสมบูรณ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง

PR0209064060048

18/06/2021 -

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง

PR0209064060047

18/06/2021 -

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง

PR0209064060051

18/06/2021 -

-

หน ้า 1301

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13230 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลคลองหาด
13231 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลฟากหวย
13232 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลวังสมบูรณ
13233 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค รําพระมิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060053
18/06/2021 -

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค รําพระมิต

PR0209064060059

18/06/2021 -

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค รําพระมิต

PR0209064060061

18/06/2021 -

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.รานสหภัณฑ
2.ราน Chai_Suppachi@shopee
3.ณัฐชา INKJET
4.ณัฐชา INKJET
5.ปาเพชร

PR0209064060063

18/06/2021 -

-

13234 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลหนองสังข
13235 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลเขาสามสิบ
13236 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

10,000.00

PR0209064060064

18/06/2021 -

-

6,500.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.โสภา พิมพิสาร
2.กฤษณี พวงแกว
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค รําพระมิต

PR0209064060057

18/06/2021 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209064060107

21/06/2021 -

-

13237 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209064060136

21/06/2021 -

-

13238 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209064060140

21/06/2021 -

-

13239 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209064060139

21/06/2021 -

-

13240 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209064060141

21/06/2021 -

-

หน ้า 1302

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13241 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060142
21/06/2021 -

13242 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209064060143

21/06/2021 -

-

13243 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209064060104

21/06/2021 -

-

13244 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัญชลี เจนจิตต

PR0209064060101

21/06/2021 -

-

13245 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข จูมพิมาย

PR0209064060103

21/06/2021 -

-

13246 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจอมภพ เกษตรพันธุ

PR0209064060100

21/06/2021 -

-

13247 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

PR0209064060105

21/06/2021 -

-

13248 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209064060121

21/06/2021 -

-

13249 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209064060125

21/06/2021 -

-

13250 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

PR0209064060122

21/06/2021 -

-

หน ้า 1303

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13251 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060123
21/06/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209064060124

21/06/2021 -

-

13252 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

13253 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209064060133

21/06/2021 -

-

13254 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209064060135

21/06/2021 -

-

13255 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209064060137

21/06/2021 -

-

13256 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209064060129

21/06/2021 -

-

13257 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209064060132

21/06/2021 -

-

13258 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภี

PR0209064060130

21/06/2021 -

-

13259 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

PR0209064060131

21/06/2021 -

-

13260 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พงษพรรณชื่น

PR0209064060134

21/06/2021 -

-

หน ้า 1304

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13261 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

13262 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

13263 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

13264 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060138
21/06/2021 -

PR0209064060109

21/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209064060099

21/06/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209064060092

21/06/2021 -

-

13265 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สุริโย

PR0209064060090

21/06/2021 -

-

13266 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

PR0209064060094

21/06/2021 -

-

13267 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร บัวหอม

PR0209064060095

21/06/2021 -

-

13268 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา ลอมเวียง

PR0209064060097

21/06/2021 -

-

13269 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209064060091

21/06/2021 -

-

13270 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209064060098

21/06/2021 -

-

หน ้า 1305

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13271 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โตขํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060096
21/06/2021 -

13272 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารักษ หลวงกา

PR0209064060093

21/06/2021 -

-

13273 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิสา รุธิระวุฒิ

PR0209064060119

21/06/2021 -

-

13274 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209064060113

21/06/2021 -

-

13275 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209064060120

21/06/2021 -

-

13276 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209064060114

21/06/2021 -

-

13277 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209064060115

21/06/2021 -

-

13278 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209064060117

21/06/2021 -

-

13279 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209064060118

21/06/2021 -

-

13280 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209064060111

21/06/2021 -

-

หน ้า 1306

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13281 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060112
21/06/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209064060116

21/06/2021 -

-

13282 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

13283 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาต แหวนประเสริฐ

PR0209064060128

21/06/2021 -

-

13284 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไวนุสิทธิ์

PR0209064060126

21/06/2021 -

-

13285 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองนอก

PR0209064060127

21/06/2021 -

-

13286 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญพิมล แหวนประเสริฐ

PR0209064060106

21/06/2021 -

-

13287 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

PR0209064060108

21/06/2021 -

-

13288 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209064060110

21/06/2021 -

-

13289 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

2,963.00

2,963.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมายแม็คโคร,รานบีพีเพื่อนนักเรียน

PR0209064060144

23/06/2021 -

-

13290 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร

17,212.60

17,212.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

PR0209064060146

28/06/2021 -

-

13291 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด

PR0209064060147

29/06/2021 -

-

หน ้า 1307

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13292 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางขุดรองน้ําวางทอ 2 จุดในพื้นที่
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
13293 จางลางบอเก็บน้ําใตดินอาคารหอพักนิสิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิราช สนเกื้อกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064060148
29/06/2021 -

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง P.R.SERVICE

PO0218064060001

08/06/2564 -

-

13294 ซื้อไสกรองน้ําสําหรับตูกดน้ํารอน-น้ําเย็น พรอมติดตั้ง

38,627.00

38,627.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด

PR0218064060010

04/06/2564 -

-

13295 จางซอมแซมเครื่องสูบน้ํา หอพักกองกิจการนิสิต 2

25,350.00

25,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PO0218064060002

16/06/2564 -

-

1,733.40

1,733.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จํากัด

PR0218064060027

23/06/2564 -

-

PR0218064060028

23/06/2564 -

-

13296 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด
13297 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 ชนิด

13,318.05

13,318.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

13298 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด

4,980.00

4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064060029

23/06/2564 -

-

13299 ขออนุมัติเบิกคาจางติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ
เนื่องจากมีผูปฏิบัติงานมาเพิ่มจึงตองเดินสายสัญญาณเพิ่มเติม
13300 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชงานในสํานักงาน
13301 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางทํารูปเลมรายงานเอกสารงวดที่ 1 ของโครงการ
สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมกิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มตน
ภายใตการดําเนินงานอุทยานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060009

01/06/2021 -

-

PR0206064060014
PR0206064060012

01/06/2021 01/06/2021 -

-

13302 ขออนุมัติเบิกซื้อกลองเว็บแคมป พรอมอุปกรณ เพื่อใชในการจัด
ประชุมภายใตการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพสธ)

3,690.00

PR0206064060007

01/06/2021 -

-

503.00
330.00

503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตอชั่นเนอรี่ จํากัด
330.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

3,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

13303 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสําหรับรองรับกสนอบรมผานระบบออนไลน
เพื่อใชในการจัดอบรมออนไลนโครงการอบรมหลักสูตร ''จุดประกาย
ความคิดสูการเปน Startup รุนใหม'' ระหวางวันที่ 12-13 มิ.ย. 64
และวันที่ 19-20 มิ.ย. 64

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง Everbright Shop

PR0206064050159

01/06/2021 -

-

13304 ขออนุมัติเบิกคากระดาษถายเอกสาร เพื่อใชในการจัดทําเอกสารตางๆ
ภายใตการดําเนินงานอุทบานวิทยาศาสตร

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR0206064060059

07/06/2021 -

-

หน ้า 1308

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13305 ขออนุมัติเบิกคาจางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายลขครุภัณฑ
630101401000088 และ 63010140100089 เนื่องจากไมทําความ
เย็น จึงตองซอมแซมเพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,712.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,712.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060011
07/06/2021 -

13306 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ
เนื่องจากสายสัญญาณเดิมมีปญหาบอยเวลาประชุมออนไลน สัญญาณ
ไมเสถียรจึงตองเดินสายใหม เพื่อใหใชงานในการประชุมไดดวยดีตอไป

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060057

07/06/2021 -

-

13307 ขออนุมัติเบิกคาจัดทําเอกสารรายงานความกาวหนา เพื่อเขาเลม
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาค
ตะวันออก ม.บูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR0206064060058

07/06/2021 -

-

13308 ขออนุมัติเบิกคาจางทําปายไวนิล เพื่อยายสลับปายประชาสัมพันธ
ขนาด 13*3 เมตร บริเวณปายดานหนามหาวิทยาลัย ใหมีความ
เหมาะสม

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064060073

09/06/2021 -

-

13309 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร เพื่อใหใชใน
การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน
ไทยไปดวยกัน เพื่อจัดทําวาระการประชุมในระบบ E-Meeting จัดเก็บ
เอกสารผานระบบ E-doc ตอไป

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064060135

15/06/2021 -

-

13310 ขออนุมัติเบิกคาจัดทํารายงาน เพื่อเขาเลมรายงานตางๆ ภายใตการ
ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก ม.บูรพา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1,290.00

1,290.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064060145

16/06/2021 -

-

13311 ขออนุมัติจัดซื้อกลองเว็ปแคม เพื่อใชในการจัดอบรมออนไลนใน
โครงการอบรมหลักสูตร ''จุดประกายความคิดสูการเปน Startup รุน
ใหม'' ในวันที่ 19-20 มิ.ย. 64

2,790.00

2,790.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR0206064060144

16/06/2021 -

-

13312 ขออนุมัติจัดจางทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563 เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

5,775.00

5,775.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064060163

17/06/2021 -

-

13313 ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพทไรสาย เพื่อใชในการติดตอประสานการ
ดําเนินงานการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน
(อว.สวนหนา)

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064060164

17/06/2021 -

-

หน ้า 1309

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13314 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง เพื่อใชประทับตราดานหลังของกระดาษที่
นํามาใชใหม เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรของหนวยงานตอไป
13315 ขออนมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในการพิมพเอกสารตางๆ ของ
ทางราชการ
13316 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชพิมพเอกสารตางๆ ทางราชการ
13317 ขออนุมัติจัดจางสายสัญญาณ Patcdh Utp Cat 6 เนื่องจากสัญญาณ
เดิมมีปญหาบอยเวลาประชุมออนไลนสัญญาณไมเสถียรจึงตองเดินสาย
LAN ใหมเพื่อใหใชในการจัดประชุมไดดวยดีตอไป
13318 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชพิมพเอกสารตางๆ ทางราชการ
13319 ขออนุมตั ิจางเหมาตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) อาคาร
สหศึกษา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
450.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

450.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060274

29/06/2021 -

-

33,720.00
1,900.00

33,720.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟศ
1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060279
PR0206064060276

29/06/2021 29/06/2021 -

-

3,300.00
11,902.68

3,300.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟศ
11,902.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
ราคาจาง 11,902.68 บาท

PR0206064060278
PO0300064060001

29/06/2021 07/06/2564 -

-

ราคา PR0300064060008

07/06/2564 -

-

PR0300064060009

07/06/2564 -

-

PR0300064060028

08/06/2564 -

-

ราคา PO0300064060002

21/06/2564 -

-

13320 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชุลหลีแบตเตอรี่
ซื้อ 6,000 บาท

13321 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดสติกเกอรฝาปริ้น

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
จาง 2,400 บาท

430.00

430.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค
ซื้อ 430 บาท

13322 ขออนุมัติจัดซื้อสายยู กุญแจ และกอกน้ําบอลวาลว

13323 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดตั้งโคมไฟสปอรตไลท คณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060207
22/06/2021 -

ราคา

ราคา

19,350.00

19,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค
จาง 19,350 บาท

13324 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
จาง 9,000 บาท

ราคา

PR0300064060067

22/06/2564 -

-

13325 ขออนุมัติเปลี่ยนปะเก็น (สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา Generator)

2,307.99

2,307.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด
ราคาจาง 2,307.99 บาท

PR0300064060068

22/06/2564 -

-

หน ้า 1310

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13326 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
จาง 9,000 บาท

ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064060069
22/06/2564 -

13327 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
จาง 9,000 บาท

ราคา

PR0300064060070

22/06/2564 -

-

13328 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
จาง 9,000 บาท

ราคา

PR0300064060071

22/06/2564 -

-

13329 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064060072

22/06/2564 -

-

13330 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300064060073

22/06/2564 -

-

13331 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300064060074

22/06/2564 -

-

13332 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
จาง 5,000 บาท

ราคา

PR0300064060075

22/06/2564 -

-

13333 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
จาง 5,000 บาท

ราคา

PR0300064060076

22/06/2564 -

-

13334 ขออนุมัติจางเหมาบุคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
จาง 5,000 บาท

ราคา

PR0300064060077

22/06/2564 -

-

13335 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

PR0300064060079

23/06/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
ราคาจาง 15,000 บาท
หน ้า 1311

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13336 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
จาง 15,000 บาท

13337 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
ราคาจาง 15,000 บาท

13338 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
จาง 15,000 บาท

13339 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
จาง 15,000 บาท

13340 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

13341 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
ราคา PR0300064060080
23/06/2564 -

PR0300064060081

23/06/2564 -

-

ราคา

PR0300064060082

23/06/2564 -

-

ราคา

PR0300064060083

23/06/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
จาง 15,000 บาท

ราคา PR0300064060084

23/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
จาง 15,000 บาท

ราคา PR0300064060085

23/06/2564 -

-

13342 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
จาง 15,000 บาท

ราคา

PR0300064060086

23/06/2564 -

-

13343 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
จาง 15,000 บาท

ราคา

PR0300064060087

23/06/2564 -

-

13344 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
จาง 15,000 บาท

ราคา

PR0300064060088

23/06/2564 -

-

หน ้า 1312

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13345 ขออนุมัติจัดซื้อเจลแอลกอฮอล หนากากอนามัย และเครื่องเทอโม
มิเตอร แบบอินฟาเรด พรอมขาตั้ง (โครงการกิจกรรม U2T สูภัยCOVID
(U2T-COVID WEEK)
13346 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล (โครงการกิจกรรม U2T สูภัยCOVID
(U2T-COVID WEEK)
13347 ขออนุมัติจัดจางผลิตวิดีโอพรีเซนท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร
13348 ขออนุมัติซื้อรองเทาบูท
13349 ขออนุมัติจางเหมาบริการออกแบบเว็บไซต
13350 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,750.00

250.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ,
บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด
และ
นางสาววฤณดา จิราพงษ
ราคา
เสนอ 9,750 บาท
250.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
จาง 250 บาท

ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064060090
24/06/2564 -

PR0300064060091

24/06/2564 -

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน อิมเมจ จํากัด
จาง 96,300 บาท

ราคา PO0300064060003

28/06/2564 -

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ 200.00

PR0400064060001

01/06/2564 -

-

PO0400064060001

02/06/2564 -

-

PR0400064060017

02/06/2564 -

-

48,000.00
600.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ มานะนิตย 48,000.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

13351 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064060030

04/06/2564 -

-

13352 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหคุณ โพธิโชติ 1,000.00

PR0400064060031

04/06/2564 -

-

13353 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม
เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ
การใชงานของรถยนต

4,729.40

4,729.40 เฉพาะเจาะจง ราน ส.อารยยางยนต 4,729.40

PR0400064060041

07/06/2564 -

-

PR0400064060045

08/06/2564 -

-

13354 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

13355 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

PR0400064060046

08/06/2564 -

-

13356 ขออนุมัติซื้อแถบหมวก สําหรับติดหมวกพยาบาล

3,850.00

3,850.00 เฉพาะเจาะจง รานอัฟฟานยูนิฟอรม 3,850

PR0400064060047

08/06/2564 -

-

หน ้า 1313

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13357 ขออนุมัติซื้อหมวกพยาบาล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,640.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,640.00 เฉพาะเจาะจง รานอัฟฟานยูนิฟอรม 24,640.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064060048
08/06/2564 -

13358 ขออนุมัติซื้อเข็มตรามหาวิทยาลัย

3,850.00

3,850.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 3,850.00

PR0400064060049

08/06/2564 -

-

13359 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกและกลองบรรจุของที่ระลึก

9,240.00

9,240.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเค ซัพพลาย 9,240.00

PR0400064060050

08/06/2564 -

-

13360 ขออนุมัติซื้อกลองไปรษณีย

5,390.00

5,390.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเค ซัพพลาย 5,390.00

PR0400064060051

08/06/2564 -

-

13361 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําการดแสดงความยินดี พรอมซอง

4,620.00

4,620.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 1,540.00

PR0400064060052

08/06/2564 -

-

13362 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

PR0400064060054

08/06/2564 -

-

13363 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 5,885.00 PR0400064060056

08/06/2564 -

-

13364 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา

7,623.00

7,623.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา00026 PR0400064060058
7,623.00
55.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
PR0400064060061
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 55.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00
PR0400064060065

09/06/2564 -

-

09/06/2564 -

-

09/06/2564 -

-

13365 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ
13366 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมสรุปรายงานโครงการฯ

55.00
1,000.00

13367 ขออนุมัติซื้อเครื่องกรองน้ํา

45,600.00

45,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี (พนัสนิคม) 45,600.00

PR0400064060071

10/06/2564 -

-

13368 ขออนุมัติซื้อหนากากอนามัยแบบผา

16,250.00

16,250.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน วงคกฤษณ 16,250.00

PR0400064060076

10/06/2564 -

-

13369 ขออนุมัติซื้อกระเปาเก็บหนากากอนามัย

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน Ideadec Idea Shop 7,500.00

PR0400064060077

10/06/2564 -

-

13370 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําการดอวยพรยินดีตอนรับ

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 2,500.00

PR0400064060078

10/06/2564 -

-

PR0400064060079

10/06/2564 -

-

13371 ขออนุมัติซื้ออุปกรณบันทึกขอมูล (USB flash drive)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริวรรณคอมพิวเตอร 30,000.00
หน ้า 1314

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13372 ขออนุมัติจางจัดทําวิดิทัศนการแสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2563
13373 ขออนุมัติซื้อใบพัด พัดลม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00
300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบัณฑวรรณ สังขทอง 2,000.00

13374 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

960.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต ชลบุรี วิทยุ-โทรทัศน จํากัด
200.00
960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00

13375 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 345.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064060053
11/06/2564 PR0400064060082

11/06/2564 -

-

PR0400064060085

14/06/2564 -

-

PR0400064060086

14/06/2564 -

-

13376 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

2,445.00

2,445.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,445.00

PR0400064060088

15/06/2564 -

-

13377 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล พรอมติดตั้งบนโครงไมแบบชั่วคราว

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ 2,600.00

PR0400064060096

15/06/2564 -

-

13378 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
13379 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 600.00

PR0400064060102

16/06/2564 -

-

31,333.52

PR0400064060103

17/06/2564 -

-

PR0400064060104

17/06/2564 -

-

PR0400064060109

17/06/2564 -

-

PR0400064060110

17/06/2564 -

-

PR0400064060112

17/06/2564 -

-

PR0400064060113

17/06/2564 -

-

PR0400064060114

17/06/2564 -

-

13380 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

31,202.98 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา ซัพพลาย
28,500.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

13381 ขออนุมัติซื้อซองใสอุปกรณบันทึกขอมูลชนิดพกพา

3,850.00

3,850.00 เฉพาะเจาะจง ราน Ideadec Idea Shop 3,300.00

13382 ขออนุมัติซื้อหนากากอนามัยแบบผา พรอมปก

8,250.00

13383 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED

2,500.00

13384 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงานและ
ซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยน
ตามอายุการใชงาน
13385 ขออนุมัติซื้อซองกันกระแทก

19,773.60

1,800.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน กรีนมีดี เซ็นเตอร นนทบุรี
8,250.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไลทติ้ง พลัส แอนด อิเล็คทริค
2,499.95
19,773.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
19,773.60
1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน AK.BOX 135.00

หน ้า 1315

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13386 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

700.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064060116
18/06/2564 -

13387 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

3,988.03

3,988.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,988.03

PR0400064060117

18/06/2564 -

-

13388 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

6,063.90

6,063.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 6,063.9

PR0400064060118

21/06/2564 -

-

13389 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

557.00

557.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 557.00

PR0400064060119

21/06/2564 -

-

PR0400064060120

21/06/2564 -

-

13390 ขออนุมัติซื้อกลองสําหรับบรรจุของที่ระลึก
13391 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
13392 ขออนุมัติจางตัดหนากากอนามัย พรอมปก

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเค ซัพพลาย 2,500.00

557.00

557.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 557.00

PR0400064060121

21/06/2564 -

-

14,250.00

14,250.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน กรีนมีดี เซ็นเตอร นนทบุรี
14,250.00
450.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 450.04

PR0400064060123

21/06/2564 -

-

PR0400064060128

22/06/2564 -

-

PR0400064060129

22/06/2564 -

-

13393 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

450.04

13394 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

50.00

13395 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 600.00

PR0400064060130

22/06/2564 -

-

13396 ขออนุมัติซื้อขวดปมพลาสติก ขนาด 500 มิลลิลิตร

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 จํากัด 535.00

PR0400064060153

23/06/2564 -

-

50.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล 50.00

13397 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 1,000.00

PR0400064060155

24/06/2564 -

-

13398 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศแสงทอง วิศวกรรม 5350

PR0400064060168

28/06/2564 -

-

13399 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกใหสถานศึกษาดูงาน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00

PR0400064060172

28/06/2564 -

-

13400 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 2,000.00

PR0400064060174

28/06/2564 -

-

หน ้า 1316

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13401 ขออนุมัติซื้ออุปกรณบันทึกขอมูลชนิดพกพา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,892.20

13402 ขออนุมัติซื้อหลอดน้ําถวย หุมฟลม

577.80

13403 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,892.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยมเพอรเฟค จํากัด 21,892.20

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064060108
29/06/2564 PR0400064060180

29/06/2564 -

-

557.00

577.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จริงใจ บรรจุภัณฑ 2018 (ประเทศไทย)
จํากัด 577.80
557.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 577.00

PR0400064060183

29/06/2564 -

-

13404 ขออนุมัติซื้อกระจกสําหรับวางบนโตะทํางาน

570.00

570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นเตอรกลาส (ชลบุร)ี จํากัด 570.00

PR0400064060184

29/06/2564 -

-

13405 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

557.00

557.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 557.00

PR0400064060192

29/06/2564 -

-

13406 ขออนุมัติซื้ออาหารแหงสําหรับตักบาตรพระสงฆ

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 558.00

PR0400064060193

30/06/2564 -

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 1,814.00

PR0400064060194

30/06/2564 -

-

13407 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว
13408 ขอซื้อเเครื่องคิดเลขและที่เย็บกระดาษเขาสตอก
13409 ขอซือ้ ถานไฟฉาย AA (สีเขียว)
13410 ขอจางออกแบบกราฟก จางทําปายไวนิลใหญ พรอมติดตั้ง จางทําปาย
x - stand จางทําโปสเตอรขนาด A3 และ A4
13411 ขอซื้อไสปากกา

6,200.01
400.00
14,150.00

6,200.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
14,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

PR0500064060018
PR0500064060019
PO0500064060001

07/06/2564 07/06/2564 10/06/2564 -

-

440.00

440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0500064060021

07/06/2564 -

-

13412 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 53A (นิเทศศาสตร)
13413 ขอซือ้ ตูเก็บเอกสาร 15 ชอง (นิเทศ)
13414 ขอซื้อเครื่องสํารองไฟฟา (นิเทศ)

2,850.00
21,000.00
56,175.00

PR0500064060022
PO0500064060012
PO0500064060009

07/06/2564 22/06/2564 22/06/2564 -

-

13415 ขอซื้อโปรแกรมสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (นิเทศ)
13416 ขอซื้อระบบเครื่องเสียงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (นิเทศ)

43,200.00
22,470.00

PO0500064060014
PO0500064060010

22/06/2564 22/06/2564 -

-

13417 ขอซื้อเครื่องเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร (นิเทศ)
13418 ขอซือ้ กลองถายภาพนิ่ง (นิเทศ)

29,000.00
35,000.00

PO0500064060016
PO0500064060015

22/06/2564 22/06/2564 -

-

2,850.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท
จํากัด
43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท
จํากัด
29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
หน ้า 1317

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13419 ขอซื้อกลองถายภาพนิ่ง (นิเทศ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
56,710.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0500064060011
22/06/2564 -

41,500.00
74,900.00
9,100.00
12,792.00
12,000.00
2,500.00
4,300.00
8,720.00
10,000.00
20,000.00

56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท
จํากัด
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนการไกล จํากัด
74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด
9,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
12,792.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด
2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรรณไม ฟลอริส
4,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
8,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะชิต นอยสําเนียง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ถาวร

PO0500064060013
PO0500064060004
PR0500064060042
PO0500064060002
PO0500064060003
PR0500064060054
PR0500064060055
PR0500064060056
PR0500064060057
PO0500064060005

22/06/2564 11/06/2564 10/06/2564 11/06/2564 11/06/2564 14/06/2564 14/06/2564 14/06/2564 14/06/2564 14/06/2564 -

-

13430 ขอจางทําโปสเตอร ขนาด A2 และ A3 และปายไวนิลพรอมติดตั้งและ
รื้อถอน (เวทีวิจัย)
13431 ขอจางจัดทําสื่อเยี่ยมชมสถานที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13432 ขอจางจัดทําคลิปวิดีโอการปฐมนิเทศออนไลน ประจําปการศึกษา 2564

19,350.00

19,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

PO0500064060006

14/06/2564 -

-

7,000.00
35,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพชาติ ภาสิริภักดี
35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรวิชญ วิวัฒนวรกุลชัย

PR0500064060072
PO0500064060007

17/06/2564 21/06/2564 -

-

13433 ขอซื้อกระถางมังกร 16 นิ้ว พรอมจานรอง
13434 ขอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
13435 ขอซื้อหลอดไฟ สายน้ําดีแบบสายถัก และทอออน

15,000.00
1,500.00
11,128.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศนัย ไผรักษา
PO0500064060008
1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร
PR0500064060077
11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มาเกตติ้ง จํากัด PO0500064060017

21/06/2564 18/06/2564 24/06/2564 -

-

13436 ขอจางพิมพงานหนังสือวารสารวิชาการปที่ 29 ฉบับที่ 2

49,755.00

49,755.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วี. เจ. พริ้นติ้ง

PO0500064060018

24/06/2564 -

-

13437 ขอจางติดตั้งเดินสายระบบสัญญาณเครือขาย UTP CAT 6 พรอม
อุปกรณ (ศาสนา)
13438 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตเปลี่ยนปมน้ํามัน/หรือ
ประเก็น งานอื่นๆ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการจางแนบ

48,800.00

48,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064060019

24/06/2564 -

-

PR0700064060001

01/06/2564 -

-

13420
13421
13422
13423
13424
13425
13426
13427
13428
13429

ขอซื้อระบบกลองวงจรปด ติดตั้งพรอมอุปกรณ (นิเทศ)
ขอซื้อผงหมึกถายเอกสาร รุน IR7105
ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 4 รายการ
ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 19 รายการ
ขอซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบน้ํา 1,200 ml.
ดอกไมตกแตงสถานที่ (เวทีวิจัย)
ขอจางเขาเลมและถายเอกสาร (เวทีวิจัย)
ขอซื้อไมโครโฟน อุปกรณแปลงสัญญาณ และสายเคเบิ้ล (เวทีวิจัย)
ขอจางเหมาบริการดูแลระบบการไลฟสด (เวทีวิจัย)
ขอจางเหมาบริการจัดทําเว็บไซต (เวทีวิจัย)

7,634.45

7,634.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

หน ้า 1318

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13439 ขออนุมัติจัดจางคาจางเหมาติดตั้งเดินทอและสายไฟเมน THW 2*4
sq.mm/1.5G พรอมอุปกรณเพิ่มเติมจากตูโหลดเซ็นเตอรมายังหองพัก
อาจารย ชั้น 3 ระยะทาง 35 เมตร จํานวน 2 วงจร พรอมตั้งเบรกเกอร
ยอยตนทางปลายทาง 20 At และจัดตูโหลดเซ็นเตอรเดิมใหเพียงพอตอ
โหลด
13440 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 6,081 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
13441 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ
13442 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุง เครื่องสูบน้ํา-ปมน้ํา,ซอมตูไฟเมนควบคุม
อาคาร,ซอมโตะ จํานวน 3 งาน
13443 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอย
กวา 3,500 ANSI Lumens จํานวน 3 เครื่อง
13444 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 8,259 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
13445 ขออนุมัติจัดจางทําโลรางวัลอะคริลิค ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย สวัสดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064060001
01/06/2564 -

2,736.45

2,736.45 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064060004

04/06/2564 -

-

2,662.65

2,662.65 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064060005

04/06/2564 -

-

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064060007

04/06/2564 -

-

86,700.00

86,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นฟกส จํากัด

PO0700064060002

07/06/2564 -

-

3,716.55

3,716.55 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064060018

08/06/2564 -

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0700064060042

14/06/2564 -

-

13446 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ,แคปรันคอมเพรสเซอร
ขนาด 40UF พรอมตรวจเช็คระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ,
มอเตอรแฟนคอยล(เฉพาะรุน) จํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง
รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,444.50

1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064060043

14/06/2564 -

-

13447 ขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา
13448 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานจํานวน 2 รายการ
(เครื่องมือวัดความกลม และเครื่องมือวัดความเรียบผิว) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจาง

1,762.20

1,762.20 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064060061

15/06/2564 -

-

PO0700064060005

16/06/2564 -

-

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1319

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13449 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานจํานวน 2 รายการ (Linear
Scale With Indicator (สเกลอิเลคทรอนิกส Linear Calibrator) และ
Universal Length Measuring Machine (เครื่องมือมาตรฐานสอบ
เทียบดานมิติ ULM)) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,519.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,519.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคลลิเบรเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064060006
16/06/2564 -

13450 ขออนุมัติจัดซื้อผาหมึกเครื่องพิมพ Epson LQ SO15508 จํานวน 3
กลอง และหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร Brother 2840 จํานวน 1 กลอง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

2,930.00

2,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700064060078

18/06/2564 -

-

13451 ขออนุมัติจางตรวจเช็คหารอยรั่วและซอมแซมใหเครื่องปรับอากาศ
(เช็คหารอยรั่วดวยไนโตรเจน, ทําการเชื่อมรั่ว, ไลระบบดวยน้ํายาพรอม
แว็คคั่มเติมน้ํายา R22 เต็มระบบ (ทอน้ํายายาวทั้งหมด 10 เมตร))
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064060079

21/06/2564 -

-

13452 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร (1 ก.ค.64-30 ก.ย. 64)
รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700064060007

21/06/2564 -

-

13453 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถังขยะแยกสี 120 ลิตร จํานวน 52 ใบ และถังขยะ
แยกสี 240 ลิตร จํานวน 4 ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

66,160.00

66,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงเรืองธัญญกิจ จํากัด

PO0700064060008

22/06/2564 -

-

13454 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ คือ กระดาษ gn-1450, ซอง
เอกสารมีเชือก A4, ถุงกระดาษ SG-2812, ถุงกระดาษ SG-2818 และ
กระเปาแคนวาส Size L รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

4,187.00

4,187.00 เฉพาะเจาะจง

PR0700064060084

23/06/2564 -

-

13455 ขออนุมัติจัดจางซอมกลองระดับอัตโนมัต,ิ กลองวัดมุม,กลอง Total
Station
13456 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13457 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13458 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิท ริช (พลัส) จํากัด

PR0700064060085

24/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700064060086

24/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700064060087

24/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชัยบัวแดง

PR0700064060088

24/06/2564 -

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
0205559033721

หน ้า 1320

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13459 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13460 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13461 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13462 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13463 ขออนุมัติจัดจางทําใบประกาศเกียรติบัตร จํานวน 1 รายการ
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
13464 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13465 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13466 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13467 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13468 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13469 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13470 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13471 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13472 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13473 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชญา โรจนวัฒนบูลย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064060089
24/06/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700064060091

24/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนภัส ลือชา

PR0700064060092

24/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700064060093

24/06/2564 -

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอดิจิตอล จํากัด

PR0700064060095

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอติรุจ สุพรหม

PR0700064060096

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700064060097

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700064060098

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมลรักษ แสวงสวัสดิ์

PR0700064060099

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

PR0700064060100

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700064060101

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700064060102

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064060103

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700064060104

25/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700064060105

25/06/2564 -

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13474 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13475 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13476 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13477 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13478 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13479 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13480 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13481 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13482 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13483 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13484 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13485 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13486 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13487 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13488 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครวินท พิมานทิศากร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064060120
28/06/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PR0700064060123

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PR0700064060125

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PR0700064060126

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PR0700064060127

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวุฒิ แยมผกา

PR0700064060128

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

PR0700064060129

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PR0700064060130

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PR0700064060131

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PR0700064060132

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง

PR0700064060133

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล นวลศรี

PR0700064060134

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนาฎ วรรัตนชัยกุล

PR0700064060135

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PR0700064060136

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อโนมา บัวงาม

PR0700064060138

28/06/2564 -

-

หน ้า 1322

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13489 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13490 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13491 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13492 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13493 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13494 ขออนุมัติเบิกเงินบริจาคสําหรับโครงการวิจัย วจร. 1/2562 คา
Peristaltic Pump
13495 ขออนุมัติเบิกคาเครื่องวัดแสง ยูวีซี (UVC Meter)
13496 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13497 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13498 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
13499 ขอจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการจัดทํางานและการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส
13500 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2564
13501 ขอจัดจางเหมาบริการทาสี ปายชื่อคณะศิลปกรรมศาสตร และองคพระ
พิฆเนศ คณะศิลปกรรมศาสตร
13502 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเตาเผา ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส
13503 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษาและ
สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064060139
28/06/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PR0700064060140

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ปลายชัยภูมิ

PR0700064060142

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา เมืองประเสริฐ

PR0700064060143

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา อุนินคํา

PR0700064060144

28/06/2564 -

-

57,950.03

57,950.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณเทค จํากัด

PR0700064060145

29/06/2564 -

-

21,186.00

21,186.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ

PR0700064060146

29/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต ศรีทองสุข

PR0700064060147

29/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาธิกา นามวิชา

PR0700064060148

29/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ผิวทองงาม

PR0700064060149

29/06/2564 -

-

35,764.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0800064060003

01/06/2564 -

-

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม

PR0800064060001

01/06/2564 -

-

PR0800064060002

01/06/2564 -

-

PR0800064060016

08/06/2564 -

-

PR0800064060017

11/06/2564 -

-

35,764.00
800.00
27,500.00
3,500.00
14,842.83

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ กองมวง
14,842.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
หน ้า 1323

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13504 ขอจัดจางเหมาบริการทาสีหองพักรับรอง และหองเรียนสาขา
บัณฑิตศึกษา
13505 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส
13506 ขอจัดซื้อแกสเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
64,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

64,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0800064060001
11/06/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวย แจงศุภนิมิต

PR0800064060018

11/06/2564 -

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย

PR0800064060029

15/06/2564 -

-

13507 ขอจัดจางเหมาบริการจัดทําเครื่องบวงสรวงพระพิฆเนศ ในการจัดทํา
โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร ปการศึกษา 2564

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาพรหม โหงจาย

PR0800064060028

15/06/2564 -

-

13508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800064060053

29/06/2564 -

-

13509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800064060057

29/06/2564 -

-

13510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800064060060

29/06/2564 -

-

13511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800064060059

29/06/2564 -

-

13512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800064060058

29/06/2564 -

-

13513 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800064060055

29/06/2564 -

-

PR0800064060046

29/06/2564 -

-

13514 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

หน ้า 1324

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13515 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064060048
29/06/2564 -

13516 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800064060050

29/06/2564 -

-

13517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800064060049

29/06/2564 -

-

13518 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800064060052

29/06/2564 -

-

13519 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800064060054

29/06/2564 -

-

13520 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800064060056

29/06/2564 -

-

13521 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800064060047

29/06/2564 -

-

13522 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800064060063

29/06/2564 -

-

13523 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800064060061

29/06/2564 -

-

13524 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800064060062

29/06/2564 -

-

หน ้า 1325

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13525 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564
13526 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564
13527 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564
13528 ขอเสนอจางทําตรายางหมึกในตัว เพื่อใชในการลงรับเรื่องเขาใน
ระบบงานสารบรรณ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
13529 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชปริ้นเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ของคณาจารย ภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร
13530 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารศึกษาศาสตร ปที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อใชเผยแพรผลงานและใชประโยชน
ทางวิชาการ
13531 ขอเสนอซื้อถานชารจ AAA เพื่อสําหรับชารจโทรศัพทไรสาย และ
สําหรับชารจเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล เนื่องจากแบตเดิม
เสื่อมสภาพ จําเปนตองซื้อใหใชงานไดตามปกติ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064060065
29/06/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800064060064

29/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800064060051

29/06/2564 -

-

PR0900064060001

01/06/2564 -

-

PR0900064060003

01/06/2564 -

-

PR0900064060002

01/06/2564 -

-

PR0900064060011

02/06/2564 -

-

PR0900064060009

02/06/2564 -

-

PR0900064060010

02/06/2564 -

-

535.00
5,100.00
20,116.00

720.00

13532 ขออนุมัติซื้อวัสดุซอมหองน้ํา ถังน้ํา และถังขยะ เนื่องจากหองน้ําของ
อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 4 หอง ฝาชักโครก
สายฉีดน้ํา พังชํารุด แตกหัก จําเปนตองซื้อมาซอมใหใชงานไดตามปกติ
ถังน้ํากับขันน้ําสําหรับไวใชในหองน้ํา และถังขยะ สําหรับใชทิ้งขยะ
ของสโมสรบุคลากร

7,773.55

13533 ขออนุมัติจางซอมหองน้ํา อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
เนื่องจากหองน้ําของอาคารสโมสรบุคลากร จํานวน 4 หอง ฝาชักโครก
สายฉีดน้ํา พังชํารุด แตกหัก จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ

900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด
5,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
20,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

720.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพี ออล

7,773.55 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

900.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท เหมือนรักษา

หน ้า 1326

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13534 ขอเสนอซื้อของที่ระลึกมอบใหผูบริหารจากกรมปกครองสวนทองถิ่น
มาหารือเรื่องแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
ทางการศึกษาศาสตร กับคณะศึกษาศาสตร เบิกตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที0่ 456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคารับรอง
ของผูบริหาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,240.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,240.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (ปาแปน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064060013
02/06/2564 -

13535 ขอเสนอจัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคงคลังหมด
จําเปนตองซื้อเพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร
เบิกใช

4,150.00

4,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900064060021

07/06/2564 -

-

13536 ขอเสนอซื้อถานอัลคาไลน AA เพื่อสําหรับใชใสไมโครโฟน หองประชุม
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
13537 ขออนุมัติซื้ออุปกรณทาสี ใชสําหรับทาสีเสนจราจรและที่จอดรถของ
คณะศึกษาศาสตร เนื่องจากสีเสนจราจร และที่เสนแบงที่จอดรถสีซีด
จากแสงแดด ทําใหมองเห็นไมชัด

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900064060022

07/06/2564 -

-

8,565.35

8,565.35 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0900064060030

09/06/2564 -

-

PR0900064060032

09/06/2564 -

-

13538 ขอเสนอทําสติ๊กเกอรชื่ออาจารย เพื่อใชติดแผนปายไม เนื่องจาก
อาจารยประจําภาควิชาการจัดการเรียนรู มีเปลี่ยนชื่อและมีเพิ่ม
ตําแหนงทางวิชาการ

321.00

321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

13539 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชปริ้นเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน และเอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064060031

09/06/2564 -

-

13540 ขอเสนอซื้อพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจในงานศพ รศ.ดร.สายยัณห
มาลยาภรณ อดีตผูบริหารคณะศึกษาศาสตร เบิกตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที0่ 456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคารับรอง
ของผูบริหาร

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพวงหรีด พวงหรีดธรรมะ

PR0900064060058

15/06/2564 -

-

13541 ขอเสนอซื้อยางในรถจักรยานยนตพวงขางของคณะศึกษาศาสตร
เนื่องจากยางลอหนารั่ว จําเปนตองซื้อมาเปลี่ยนใหใชงานไดตามปกติ
(เลขครุภัณฑ 5103003010002)

130.00

130.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละ (สุวิทย เปลงปลั่ง)

PR0900064060062

16/06/2564 -

-

16,959.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900064060063

16/06/2564 -

-

13542 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใชเผยแพรผลงานและใชประโยชน
ทางวิชาการ

16,959.50

หน ้า 1327

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13543 ขออนุมัติซื้อดินปรับพื้นที่ เนื่องจากทางคณะจะจัดสวนหนาบริเวณที่
จอดรถมอเตอรไซด จําเปนตองซื้อดินเพื่อนํามาปรับพื้นใหสม่ําเสมอกัน
กอนที่จะนําตนไมมาปลูก ในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
University) คณะศึกษาศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,420.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,420.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064060059
16/06/2564 -

13544 ขออนุมัติจางทํารั้วไมระแนง เนื่องจากทางคณะศึกษาศาสตรจัด
สวนหยอมหนาบริเวณที่จอดรถมอเตอรไซด จึงไดจัดทํารั้วไมระแนง
เพื่อปลูกไมเลื้อย และเปนการกั้นพื้นที่ระหวางสวนหยอมกับที่ลางจาน
ใหดูสวยงาม

37,000.00

37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ

PR0900064060066

17/06/2564 -

-

13545 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับใชพิมพเอกสารจัดการเรียนการสอน และ
เอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร

16,670.00

16,670.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064060069

18/06/2564 -

-

13546 ขออนุมัติซื้ออิฐ และแผนปูพื้นทางเดิน เนื่องจากคณะไดจัดสวนหนา
บริเวณที่จอดรถมอเตอรไซด จําเปนตองซื้ออิฐ นํามากั้นขอบแนวดิน
กั้นบริเวณตนไม และแผนปูพื้นทางเดิน นํามาตกแตงทางเดินภายใน
สวนหยอม ในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คณะ
ศึกษาศาสตร

4,248.00

4,248.00 เฉพาะเจาะจง รานศูนยรวมแผนหินอางศา

PR0900064060067

18/06/2564 -

-

13547 ขออนุมัติซื้อหญาญี่ปุน ดินปลูกตนไม ตนไม เนื่องจากคณะจะจัด
สวนหยอมหนาบริเวณที่จอดรถมอเตอรไซด จําเปนตองซื้อหญาญี่ปุน
ดินปลูกตนไม ตนไม นํามาปลูกตกแตงในสวนหยอมใหสวยงาม ใน
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คณะศึกษาศาสตร

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา อิฐศรี

PR0900064060068

18/06/2564 -

-

13548 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยฯ เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศไมมีความเย็นออกมา จําเปนตองซอมใหใชงานได
ตามปกติ

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064060094

25/06/2564 -

-

13549 ขอเสนอซื้อพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจในงานศพมารดาของ รศ.ดร.
เอกรินทร สังขทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
0456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคารับรองของผูบริหาร

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพวงหรีด พวงหรีดธรรมะ

PR0900064060090

25/06/2564 -

-

หน ้า 1328

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13550 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งแขวน ขนาด
36000 บีทียู เพื่อสําหรับระบายความรอนปรับอุณหภูมหองให
เหมาะสมเนื่องจากของเดิมชํารุดใชงานไมได ภาควิชาการจัดการเรียนรู
ชั้น 5 คณะวิศวกรรมฯ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
46,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

46,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064060095
28/06/2564 -

13551 ขอเสนอจัดซื้อกลองวงจรปด HD เพื่อชวยปองกันทรัพยสินlสูญหาย
และปองกันความปลอดภัยบริเวณในจุดมุมอับของอาคาร QS1 โดย
บันทึกภาพเก็บไวรวมถึงการลดโอกาสในการเกิดเหตุรายที่อาจเกิดขึ้น

71,968.00

71,968.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0900064070001

01/07/2564 -

-

13552 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เพื่อให
บุคลากรในภาควิชาการจัดการเรียนรูใชพิมพเอกสารตาง ๆ
13553 ขออนุมัติจางทําที่กั้นทางน้ําเขา ที่กั้นน้ําฝนสาด ดาดฟาคณะ
ศึกษาศาสตร เนื่องจากดาดฟาคณะศึกษาศาสตร มีที่เรียนของนิสิต
สาขาวิชาศิลปะอยู และเมื่อเกิดฝนตก ทําใหน้ําฝนสาด และน้ําฝนไหล
เขามาบริเวณที่เรียน ทําใหมีผลงานนิสิตเสียหาย และมีน้ําขัง

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป

PR0900064060096

28/06/2564 -

-

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ

PR0900064060100

29/06/2564 -

-

13554 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศสํานักงาน
คณบดี (หองรองคณบดีฝายยุทธศาสตร) ไมเย็น มีแตลมรอนออกมา
จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ
630101401000041)

1,048.60

1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064060101

29/06/2564 -

-

13555 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับใชพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอน
และเอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064060102

30/06/2564 -

-

13556
13557
13558
13559
13560
13561
13562
13563
13564

1,440.00
1,000.00
1,070.00
1,500.00
1,500.00
250.00
1,500.00
1,800.00
3,140.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,070.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
250.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
3,140.00 เฉพาะเจาะจง

PR1300064060006
PR1300064060007
PR1300064060002
PR1300064060004
PR1300064060005
PR1300064060008
PR1300064060017
PR1300064060019
PR1300064060021

02/06/2564 02/06/2564 02/06/2564 02/06/2564 02/06/2564 02/06/2564 09/06/2564 15/06/2564 15/06/2564 -

-

ซื้อกาวแทง
ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ
ซื้อเครื่องเย็บ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อวัสดุประกอบกิจกรรม
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A 4
ซื้อประแจขันนอตใตอาง สายน้ําดี สายฉีดชําระ สเปรยหลอลื่น
อเนกประสงค

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
รานทีแปง
บ.ออฟฟศเมท(ไทย)จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
รานไพรเวชคาวัสดุ,บ.โอมโปรดักส เซ็นเตอร จก.
(มหาชน) สาขาชลบุรี

หน ้า 1329

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13565
13566
13567
13568
13569
13570
13571
13572
13573
13574
13575
13576
13577
13578
13579
13580
13581
13582
13583
13584
13585
13586
13587
13588
13589
13590
13591
13592
13593
13594

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
ซื้อขวดสเปรย แอลกอฮอล ปอปเปอรลีนฯ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,000.00
1,500.00
1,500.00
1,550.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,550.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
น.ส.ศิริรัตน อัชฌากุล นายพัฒนศักดิ์ ทาแกว
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
นายพงศกร วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวจิราภรณ บุญน้ําชู

หน ้า 1330

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060022
15/06/2564 PR1300064060020
15/06/2564 PR1300064060023
15/06/2564 PR1300064060024
15/06/2564 PR1300064060065
17/06/2564 PR1300064060050
17/06/2564 PR1300064060073
17/06/2564 PR1300064060090
17/06/2564 PR1300064060091
17/06/2564 PR1300064060092
17/06/2564 PR1300064060093
17/06/2564 PR1300064060069
17/06/2564 PR1300064060071
17/06/2564 PR1300064060052
17/06/2564 PR1300064060049
17/06/2564 PR1300064060094
17/06/2564 PR1300064060051
17/06/2564 PR1300064060072
17/06/2564 PR1300064060074
17/06/2564 PR1300064060068
17/06/2564 PR1300064060088
17/06/2564 PR1300064060047
17/06/2564 PR1300064060080
17/06/2564 PR1300064060081
17/06/2564 PR1300064060082
17/06/2564 PR1300064060083
17/06/2564 PR1300064060085
17/06/2564 PR1300064060087
17/06/2564 PR1300064060089
17/06/2564 PR1300064060084
17/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13595
13596
13597
13598
13599
13600
13601
13602
13603
13604
13605
13606
13607
13608
13609
13610
13611
13612
13613
13614
13615
13616
13617
13618
13619
13620
13621
13622
13623
13624

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นางสาวอิสรีย นพหงษขจร
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
นายชุติพนธ ไชยวงค
นายณัฐนนท เหมือนรักษา
นายปองคุณ นันทนาเนตรุง
นายวุฒิพงษ ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
นายเทียนชัย สิทธินนท
น.ส. มาริสา ใบกอเด็ม
นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
นางวันสวาง แกสําโรง
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายณัฐกานต บุญทวี

หน ้า 1331

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060058
17/06/2564 PR1300064060059
17/06/2564 PR1300064060041
17/06/2564 PR1300064060086
17/06/2564 PR1300064060061
17/06/2564 PR1300064060062
17/06/2564 PR1300064060045
17/06/2564 PR1300064060046
17/06/2564 PR1300064060067
17/06/2564 PR1300064060066
17/06/2564 PR1300064060036
17/06/2564 PR1300064060038
17/06/2564 PR1300064060039
17/06/2564 PR1300064060040
17/06/2564 PR1300064060042
17/06/2564 PR1300064060044
17/06/2564 PR1300064060063
17/06/2564 PR1300064060060
17/06/2564 PR1300064060079
17/06/2564 PR1300064060053
17/06/2564 PR1300064060032
17/06/2564 PR1300064060033
17/06/2564 PR1300064060054
17/06/2564 PR1300064060035
17/06/2564 PR1300064060057
17/06/2564 PR1300064060055
17/06/2564 PR1300064060077
17/06/2564 PR1300064060076
17/06/2564 PR1300064060078
17/06/2564 PR1300064060037
17/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13625
13626
13627
13628
13629
13630
13631
13632
13633
13634
13635
13636
13637
13638
13639
13640
13641
13642
13643
13644
13645
13646
13647
13648
13649
13650
13651
13652
13653
13654

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
นายเมธี แนบเชย
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวภัทรียา ผดาวัลย
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย วรเกีตรติ มิตรอุปถัมภ
นายจิรายุส แสงชมภู
นายชาญวิทย ราชบุรี
นายนันทพงศ พิมพเงิน
นายบุชริน ขําวิลัย
นายพงศธร สุขประเสริฐ
นายอมรินทร จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา

หน ้า 1332

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060075
17/06/2564 PR1300064060056
17/06/2564 PR1300064060034
17/06/2564 PR1300064060048
17/06/2564 PR1300064060151
18/06/2564 PR1300064060111
18/06/2564 PR1300064060172
18/06/2564 PR1300064060114
18/06/2564 PR1300064060132
18/06/2564 PR1300064060133
18/06/2564 PR1300064060150
18/06/2564 PR1300064060193
18/06/2564 PR1300064060152
18/06/2564 PR1300064060171
18/06/2564 PR1300064060112
18/06/2564 PR1300064060110
18/06/2564 PR1300064060192
18/06/2564 PR1300064060194
18/06/2564 PR1300064060130
18/06/2564 PR1300064060195
18/06/2564 PR1300064060113
18/06/2564 PR1300064060134
18/06/2564 PR1300064060191
18/06/2564 PR1300064060175
18/06/2564 PR1300064060153
18/06/2564 PR1300064060154
18/06/2564 PR1300064060173
18/06/2564 PR1300064060131
18/06/2564 PR1300064060174
18/06/2564 PR1300064060109
18/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13655
13656
13657
13658
13659
13660
13661
13662
13663
13664
13665
13666
13667
13668
13669
13670
13671
13672
13673
13674
13675
13676
13677
13678
13679
13680
13681
13682
13683
13684

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ธัญชนา นพรัตน
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. สุดารัตน หอทอง
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุวดี แสงบุญ
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม

หน ้า 1333

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060120
18/06/2564 PR1300064060169
18/06/2564 PR1300064060125
18/06/2564 PR1300064060108
18/06/2564 PR1300064060182
18/06/2564 PR1300064060190
18/06/2564 PR1300064060107
18/06/2564 PR1300064060189
18/06/2564 PR1300064060121
18/06/2564 PR1300064060170
18/06/2564 PR1300064060122
18/06/2564 PR1300064060162
18/06/2564 PR1300064060141
18/06/2564 PR1300064060183
18/06/2564 PR1300064060184
18/06/2564 PR1300064060143
18/06/2564 PR1300064060105
18/06/2564 PR1300064060166
18/06/2564 PR1300064060186
18/06/2564 PR1300064060124
18/06/2564 PR1300064060167
18/06/2564 PR1300064060103
18/06/2564 PR1300064060126
18/06/2564 PR1300064060187
18/06/2564 PR1300064060164
18/06/2564 PR1300064060148
18/06/2564 PR1300064060188
18/06/2564 PR1300064060140
18/06/2564 PR1300064060127
18/06/2564 PR1300064060128
18/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13685
13686
13687
13688
13689
13690
13691
13692
13693
13694
13695
13696
13697
13698
13699
13700
13701
13702
13703
13704
13705
13706
13707
13708
13709
13710
13711
13712
13713
13714

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนพล สุดเฉลียว
นายธนพัฒน ธัญญาวาส
นายธนาธิป สุกใส
นายนวพล บุญถนอม
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
นายวสพล รุปประมาณ
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
น.ส. พัชรี สุขแกว
นางขวัญจิต สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล

หน ้า 1334

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060168
18/06/2564 PR1300064060129
18/06/2564 PR1300064060181
18/06/2564 PR1300064060104
18/06/2564 PR1300064060147
18/06/2564 PR1300064060142
18/06/2564 PR1300064060123
18/06/2564 PR1300064060102
18/06/2564 PR1300064060145
18/06/2564 PR1300064060144
18/06/2564 PR1300064060100
18/06/2564 PR1300064060146
18/06/2564 PR1300064060101
18/06/2564 PR1300064060106
18/06/2564 PR1300064060161
18/06/2564 PR1300064060149
18/06/2564 PR1300064060165
18/06/2564 PR1300064060163
18/06/2564 PR1300064060185
18/06/2564 PR1300064060157
18/06/2564 PR1300064060115
18/06/2564 PR1300064060117
18/06/2564 PR1300064060116
18/06/2564 PR1300064060177
18/06/2564 PR1300064060096
18/06/2564 PR1300064060155
18/06/2564 PR1300064060099
18/06/2564 PR1300064060136
18/06/2564 PR1300064060137
18/06/2564 PR1300064060178
18/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13715
13716
13717
13718
13719
13720
13721
13722
13723
13724
13725
13726
13727
13728
13729
13730
13731
13732
13733
13734
13735
13736
13737
13738
13739
13740
13741
13742
13743
13744

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
นางสาวสุธินี บํารุงเกียรติ์
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายจิรวิทย มาลา
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุชาติ เจริญสุข
นายสุไลมาน วายะโยะ
นายอภิชาติ กัสปะ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
นายอามินน หวันตาหลา
นายเอกวินน หวันตาหลา
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางดวงตา แสงก่ํา
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
นางศรารัตน สงกา
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา

หน ้า 1335

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060160
18/06/2564 PR1300064060118
18/06/2564 PR1300064060119
18/06/2564 PR1300064060180
18/06/2564 PR1300064060098
18/06/2564 PR1300064060176
18/06/2564 PR1300064060095
18/06/2564 PR1300064060135
18/06/2564 PR1300064060158
18/06/2564 PR1300064060179
18/06/2564 PR1300064060159
18/06/2564 PR1300064060138
18/06/2564 PR1300064060097
18/06/2564 PR1300064060139
18/06/2564 PR1300064060268
21/06/2564 PR1300064060225
21/06/2564 PR1300064060288
21/06/2564 PR1300064060270
21/06/2564 PR1300064060250
21/06/2564 PR1300064060207
21/06/2564 PR1300064060252
21/06/2564 PR1300064060272
21/06/2564 PR1300064060259
21/06/2564 PR1300064060260
21/06/2564 PR1300064060280
21/06/2564 PR1300064060281
21/06/2564 PR1300064060282
21/06/2564 PR1300064060219
21/06/2564 PR1300064060258
21/06/2564 PR1300064060262
21/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13745
13746
13747
13748
13749
13750
13751
13752
13753
13754
13755
13756
13757
13758
13759
13760
13761
13762
13763
13764
13765
13766
13767
13768
13769
13770
13771
13772
13773
13774

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นายเอกชัย เสาหงษ
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวศรสวรรค มณีนิล

หน ้า 1336

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060197
21/06/2564 PR1300064060196
21/06/2564 PR1300064060235
21/06/2564 PR1300064060198
21/06/2564 PR1300064060217
21/06/2564 PR1300064060261
21/06/2564 PR1300064060199
21/06/2564 PR1300064060239
21/06/2564 PR1300064060234
21/06/2564 PR1300064060279
21/06/2564 PR1300064060215
21/06/2564 PR1300064060216
21/06/2564 PR1300064060218
21/06/2564 PR1300064060236
21/06/2564 PR1300064060200
21/06/2564 PR1300064060238
21/06/2564 PR1300064060283
21/06/2564 PR1300064060230
21/06/2564 PR1300064060294
21/06/2564 PR1300064060231
21/06/2564 PR1300064060233
21/06/2564 PR1300064060253
21/06/2564 PR1300064060298
21/06/2564 PR1300064060254
21/06/2564 PR1300064060212
21/06/2564 PR1300064060214
21/06/2564 PR1300064060210
21/06/2564 PR1300064060255
21/06/2564 PR1300064060276
21/06/2564 PR1300064060211
21/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13775
13776
13777
13778
13779
13780
13781
13782
13783
13784
13785
13786
13787
13788
13789
13790
13791
13792
13793
13794
13795
13796
13797
13798
13799
13800
13801
13802
13803
13804

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
นางสาวสิรยา สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
นายวัชรพงศ แข็งขัน
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวนวรัตน นวลนุกูล
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น

หน ้า 1337

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060277
21/06/2564 PR1300064060256
21/06/2564 PR1300064060295
21/06/2564 PR1300064060296
21/06/2564 PR1300064060297
21/06/2564 PR1300064060257
21/06/2564 PR1300064060273
21/06/2564 PR1300064060213
21/06/2564 PR1300064060274
21/06/2564 PR1300064060232
21/06/2564 PR1300064060275
21/06/2564 PR1300064060292
21/06/2564 PR1300064060205
21/06/2564 PR1300064060203
21/06/2564 PR1300064060208
21/06/2564 PR1300064060264
21/06/2564 PR1300064060284
21/06/2564 PR1300064060293
21/06/2564 PR1300064060243
21/06/2564 PR1300064060244
21/06/2564 PR1300064060286
21/06/2564 PR1300064060287
21/06/2564 PR1300064060245
21/06/2564 PR1300064060221
21/06/2564 PR1300064060222
21/06/2564 PR1300064060201
21/06/2564 PR1300064060202
21/06/2564 PR1300064060246
21/06/2564 PR1300064060269
21/06/2564 PR1300064060247
21/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13805
13806
13807
13808
13809
13810
13811
13812
13813
13814
13815
13816
13817
13818
13819
13820
13821
13822
13823
13824
13825
13826
13827
13828
13829
13830
13831
13832
13833
13834

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
นางสาวสุรดา โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุริศา พิกุลทอง
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นายกฤษดา ประจําถิ่น
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
นายชวนากร โสสุวรรณ
นายณัฐชนน กาญสมเหมาะ
นายธีระ กองบุญ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพนมกร หอมเสียง
นายพีรพัฒน เพิ่มพูลผล
นายรณฤทธิ์ มัตตัญุกุล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน
นายนพรัตน ศิริวัฒน
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายภควัต นิลขะ
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
นายฤทธิชัย กรมบัวภา
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
นายอรรถกร ชั้นเจริญศรี

หน ้า 1338

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060226
21/06/2564 PR1300064060227
21/06/2564 PR1300064060228
21/06/2564 PR1300064060271
21/06/2564 PR1300064060241
21/06/2564 PR1300064060249
21/06/2564 PR1300064060285
21/06/2564 PR1300064060263
21/06/2564 PR1300064060242
21/06/2564 PR1300064060220
21/06/2564 PR1300064060209
21/06/2564 PR1300064060265
21/06/2564 PR1300064060290
21/06/2564 PR1300064060291
21/06/2564 PR1300064060206
21/06/2564 PR1300064060289
21/06/2564 PR1300064060223
21/06/2564 PR1300064060266
21/06/2564 PR1300064060267
21/06/2564 PR1300064060224
21/06/2564 PR1300064060229
21/06/2564 PR1300064060329
22/06/2564 PR1300064060332
22/06/2564 PR1300064060334
22/06/2564 PR1300064060335
22/06/2564 PR1300064060358
22/06/2564 PR1300064060307
22/06/2564 PR1300064060305
22/06/2564 PR1300064060360
22/06/2564 PR1300064060389
22/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13835
13836
13837
13838
13839
13840
13841
13842
13843
13844
13845
13846
13847
13848
13849
13850
13851
13852
13853
13854
13855
13856
13857
13858
13859
13860
13861
13862
13863
13864

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางทํานอง สุขแกว
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นายกฤตเมธ นครกัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายจิรวัฒน นบนอม
นายประครอง แสงก่ํา
นายอาทิตย ภิญโญวรกุล
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต

หน ้า 1339

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060310
22/06/2564 PR1300064060380
22/06/2564 PR1300064060352
22/06/2564 PR1300064060350
22/06/2564 PR1300064060377
22/06/2564 PR1300064060323
22/06/2564 PR1300064060301
22/06/2564 PR1300064060300
22/06/2564 PR1300064060303
22/06/2564 PR1300064060348
22/06/2564 PR1300064060325
22/06/2564 PR1300064060376
22/06/2564 PR1300064060351
22/06/2564 PR1300064060321
22/06/2564 PR1300064060378
22/06/2564 PR1300064060299
22/06/2564 PR1300064060379
22/06/2564 PR1300064060302
22/06/2564 PR1300064060347
22/06/2564 PR1300064060322
22/06/2564 PR1300064060319
22/06/2564 PR1300064060317
22/06/2564 PR1300064060373
22/06/2564 PR1300064060374
22/06/2564 PR1300064060344
22/06/2564 PR1300064060314
22/06/2564 PR1300064060392
22/06/2564 PR1300064060372
22/06/2564 PR1300064060345
22/06/2564 PR1300064060315
22/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13865
13866
13867
13868
13869
13870
13871
13872
13873
13874
13875
13876
13877
13878
13879
13880
13881
13882
13883
13884
13885
13886
13887
13888
13889
13890
13891
13892
13893
13894

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
นางสาววิภา เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู

หน ้า 1340

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060343
22/06/2564 PR1300064060394
22/06/2564 PR1300064060318
22/06/2564 PR1300064060391
22/06/2564 PR1300064060393
22/06/2564 PR1300064060375
22/06/2564 PR1300064060395
22/06/2564 PR1300064060340
22/06/2564 PR1300064060341
22/06/2564 PR1300064060316
22/06/2564 PR1300064060312
22/06/2564 PR1300064060367
22/06/2564 PR1300064060313
22/06/2564 PR1300064060363
22/06/2564 PR1300064060387
22/06/2564 PR1300064060382
22/06/2564 PR1300064060336
22/06/2564 PR1300064060355
22/06/2564 PR1300064060364
22/06/2564 PR1300064060385
22/06/2564 PR1300064060331
22/06/2564 PR1300064060311
22/06/2564 PR1300064060386
22/06/2564 PR1300064060353
22/06/2564 PR1300064060308
22/06/2564 PR1300064060356
22/06/2564 PR1300064060333
22/06/2564 PR1300064060388
22/06/2564 PR1300064060390
22/06/2564 PR1300064060306
22/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
13895
13896
13897
13898
13899
13900
13901
13902
13903
13904
13905
13906
13907
13908
13909
13910
13911
13912
13913
13914
13915
13916
13917
13918
13919
13920
13921
13922
13923
13924

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคการฉีดวัคซีน
ซื้อตรายาง
จางเหมาดําเนินการใหความรูและรณรงคใหเกิดการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการใหความรูและรณรงคใหเกิดการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการใหความรูและรณรงคใหเกิดการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการใหความรูและรณรงคใหเกิดการฉีดวัคซีน
จางเหมาดําเนินการใหความรูและรณรงคใหเกิดการฉีดวัคซีน
จางจัดทําปายประชาสัมพันธ
ซื้อหนากากอนามัย
ซื้อหนากากอนามัย
จางทําปายไวนิล U2T
ซื้อแอลกอฮอลเจล หลอดใสฯ
จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ
จางทําสติ๊กเกอรพรอมไดคัท
ซื้อกระดาษอิงคเจ็ต 220 แกรม
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
675.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,110.00
8,890.00
8,890.00
684.80
7,757.50
1,110.00
1,500.00
510.00
1,500.00
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
675.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,110.00 เฉพาะเจาะจง
8,890.00 เฉพาะเจาะจง
8,890.00 เฉพาะเจาะจง
684.80 เฉพาะเจาะจง
7,757.50 เฉพาะเจาะจง
1,110.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
510.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกานตนิติ การเสนารักษ
นายจักรกริช รอบคอบ
นายชัยวัฒน สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
นายธนภัทร จันทโยธา
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
รานแสนสุขกราฟฟค
นายเทพสถิตย กุลโคกกรวด
นายเทพสถิตย กุลโคกกรวด
นายเทพสถิตย กุลโคกกรวด
นายเทพสถิตย กุลโคกกรวด
นายเทพสถิตย กุลโคกกรวด
เอส พี พริ้นช็อป
น.สอัญชลี คําฮอม
น.สอัญชลี คําฮอม
บ.เอ็นพี ดีไซน อารด พริ้นติ้ง จํากัด
รวยทรัพยทวีสุข คลังยา 51
เอส พี พริ้นช็อป
เอส พี พริ้นช็อป
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 1341

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064060330
22/06/2564 PR1300064060309
22/06/2564 PR1300064060357
22/06/2564 PR1300064060383
22/06/2564 PR1300064060381
22/06/2564 PR1300064060304
22/06/2564 PR1300064060326
22/06/2564 PR1300064060362
22/06/2564 PR1300064060384
22/06/2564 PR1300064060398
23/06/2564 PR1300064060399
23/06/2564 PR1300064060401
23/06/2564 PR1300064060403
23/06/2564 PR1300064060406
23/06/2564 PR1300064060409
23/06/2564 PR1300064060400
23/06/2564 PR1300064060404
23/06/2564 PR1300064060405
23/06/2564 PR1300064060402
23/06/2564 PR1300064060397
23/06/2564 PR1300064060413
24/06/2564 PR1300064060411
24/06/2564 PR1300064060412
24/06/2564 PR1300064060421
25/06/2564 PR1300064060417
25/06/2564 PR1300064060414
25/06/2564 PR1300064060415
25/06/2564 PR1300064060427
29/06/2564 PR1300064060426
29/06/2564 PR1300064060425
29/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13925 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมและตัดยายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,997.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064060009
08/06/2564 -

13926 ขอความเห็นชอบเสนอจางปรับปรุงหองผลิตสื่อออนไลน

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินนท ยั่งยืน

PR1400064060011

08/06/2564 -

-

13927 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

15,772.50

15,772.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400064060012

08/06/2564 -

-

13928 ขอความเห็นชอบเสนอจางปรับปรุงหองน้ําชั้น 1

98,000.00

98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี

PR1400064060010

08/06/2564 -

-

13929 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องปรับอากาศ

42,158.00

42,158.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด

PR1400064060008

08/06/2564 -

-

13930 ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณไฟฟา

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดี.เค.เอส

PR1400064060016

10/06/2564 -

-

13931 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ

PR1400064060017

10/06/2564 -

-

13932 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหลอดไฟ T5

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็งไจเส็ง

PR1400064060015

10/06/2564 -

-

13933 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสาร

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR1400064060021

16/06/2564 -

-

13934 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอร

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064060024

18/06/2564 -

-

หน ้า 1342

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13935 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T COVID WEEK)
13936 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําตรายาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

660.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิร,ิ ธรรมเชษฐเภสัช

660.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064060023
18/06/2564 -

PR1400064060027

23/06/2564 -

-

PR1400064060030

25/06/2564 -

-

13937 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

13938 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล

PR1400064060049

25/06/2564 -

-

13939 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400064060040

25/06/2564 -

-

13940 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400064060042

25/06/2564 -

-

13941 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400064060045

25/06/2564 -

-

13942 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400064060041

25/06/2564 -

-

13943 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

PR1400064060043

25/06/2564 -

-

13944 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

PR1400064060047

25/06/2564 -

-

หน ้า 1343

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13945 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064060046
25/06/2564 -

13946 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

PR1400064060044

25/06/2564 -

-

13947 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400064060048

25/06/2564 -

-

13948 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400064060037

25/06/2564 -

-

13949 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400064060035

25/06/2564 -

-

13950 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400064060038

25/06/2564 -

-

13951 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400064060039

25/06/2564 -

-

13952 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400064060036

25/06/2564 -

-

13953 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

PR1400064060032

25/06/2564 -

-

13954 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรปวีณ เพิ่มเพียร

PR1400064060034

25/06/2564 -

-

หน ้า 1344

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13955 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064060031
25/06/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400064060033

25/06/2564 -

-

13956 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

13957 ขออนุมัติจางเขาเลมและปริ้นเอกสาร

5,282.00

5,282.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป

PR1600064060002

01/06/2021 -

-

13958 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600064060020

09/06/2021 -

-

13959 ขออนุมั้ติจางซอมแซมและบํารุงรักษาตรวจเช็คและอัพเดทชุดฝก
จําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.แอนด มารีน (ไทย) จํากัด

PR1600064060023

10/06/2021 -

-

13960 ขออนุมัติซื้อน้ําตาลทราย,กาแฟ,ช็อกโกแลต,ครีมเทียม,น้ํายาดันฝุน,
น้ํายาเช็ดกระจก,สบูเหลว,กระดาษชําระ,ถุงขยะ,น้ํายาลางจาน,ชุดโกย
ผง,ซองขาว,สําลีกอน,ปากกาลบคําผิด

16,528.52

16,528.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600064060037

15/06/2021 -

-

PR1600064060033

17/06/2021 -

-

PR1600064060036

17/06/2021 -

-

13961 ขออนุมัติจางปริ้นและเขาเลม

13962 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรรี่ สําหรับชุดไฟสํารองของลิฟท

712.00

23,968.00

ศรมัฆวาน

712.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป

23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด

13963 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาเปลียนตัวอานการดระบบชุดแขน
กั้นรถอัตโนมัติ

6,741.00

6,741.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดียอีส

PR1600064060055

24/06/2021 -

-

13964 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอร K404s

3,274.20

3,274.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด

PR1600064060061

25/06/2021 -

-

หน ้า 1345

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13965 ขออนุมัติเสนอจางลางเครื่องปรับอากาศ
13966 ขออนุมัติเสนอจางประชาสัมพันธหลักสูตรผาน Facebook Ads

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,300.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองทวีวัฒนา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1700064060001
01/06/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด

PR1700064060008

02/06/2021 -

-

13967 ขออนุมัติเสนอจางเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องปนไฟฟา และเครื่องดับเพลิง

29,520.00

29,520.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เจริญสุข

PO1700064060002

04/06/2021 -

-

13968 ขออนุมัติเสนอจางประชาสัมพันธหลักสูตร

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ซี.สปอตโปรดั๊กชั่น จํากัด

PR1700064060009

04/06/2021 -

-

PR1700064060018

22/06/2021 -

-

PR1800064060007

01/06/2021 -

-

13969 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมปกสีดํา และปกสีแดง
13970 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 6/2564

5,520.00
400.00

5,520.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง
400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

13971 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064060037

23/06/2021 -

-

13972 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060034

23/06/2021 -

-

13973 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060035

23/06/2021 -

-

13974 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060036

23/06/2021 -

-

13975 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064060033

23/06/2021 -

-

หน ้า 1346

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13976 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064060053
23/06/2021 -

13977 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064060058
บาท

23/06/2021 -

-

13978 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064060056

23/06/2021 -

-

13979 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060054

23/06/2021 -

-

13980 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060055

23/06/2021 -

-

13981 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060028

23/06/2021 -

-

13982 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064060026

23/06/2021 -

-

13983 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064060024

23/06/2021 -

-

13984 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064060027
บาท

23/06/2021 -

-

13985 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064060023
บาท

23/06/2021 -

-

หน ้า 1347

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13986 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064060029
23/06/2021 -

13987 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060030

23/06/2021 -

-

13988 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060032

23/06/2021 -

-

13989 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064060025

23/06/2021 -

-

13990 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060031

23/06/2021 -

-

13991 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064060043

23/06/2021 -

-

13992 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060049

23/06/2021 -

-

13993 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064060048

23/06/2021 -

-

13994 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064060047

23/06/2021 -

-

13995 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060050

23/06/2021 -

-

หน ้า 1348

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

13996 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064060051
23/06/2021 -

13997 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060046

23/06/2021 -

-

13998 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060045

23/06/2021 -

-

13999 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060044

23/06/2021 -

-

14000 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060052

23/06/2021 -

-

14001 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064060018

23/06/2021 -

-

14002 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060020

23/06/2021 -

-

14003 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060019

23/06/2021 -

-

14004 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060021

23/06/2021 -

-

14005 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064060022

23/06/2021 -

-

หน ้า 1349

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14006 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064060040
23/06/2021 -

14007 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060042

23/06/2021 -

-

14008 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060038

23/06/2021 -

-

14009 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060041

23/06/2021 -

-

14010 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060039

23/06/2021 -

-

14011 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060069

24/06/2021 -

-

14012 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060079

24/06/2021 -

-

14013 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060081

24/06/2021 -

-

14014 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064060080

24/06/2021 -

-

14015 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

24/06/2021 -

-

หน ้า 1350

PR1800064060059

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14016 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064060061
24/06/2021 -

14017 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064060062

24/06/2021 -

-

14018 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064060063

24/06/2021 -

-

14019 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060060

24/06/2021 -

-

14020 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064060097

24/06/2021 -

-

14021 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064060077

24/06/2021 -

-

14022 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060076

24/06/2021 -

-

14023 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060075

24/06/2021 -

-

14024 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 คัดเลือก

นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060096

24/06/2021 -

-

14025 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060092

24/06/2021 -

-

หน ้า 1351

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14026 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800064060094
24/06/2021 บาท

14027 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064060093

24/06/2021 -

-

14028 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064060095

24/06/2021 -

-

14029 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060068

24/06/2021 -

-

14030 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064060070
บาท

24/06/2021 -

-

14031 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064060073

24/06/2021 -

-

14032 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060072

24/06/2021 -

-

14033 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จัตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060071

24/06/2021 -

-

14034 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064060078

24/06/2021 -

-

14035 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064060067

24/06/2021 -

-

หน ้า 1352

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14036 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060065
24/06/2021 -

14037 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060064

24/06/2021 -

-

14038 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060066

24/06/2021 -

-

14039 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060091

24/06/2021 -

-

14040 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064060090
บาท

24/06/2021 -

-

14041 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060087

24/06/2021 -

-

14042 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064060088
บาท

24/06/2021 -

-

14043 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060089

24/06/2021 -

-

14044 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064060083

24/06/2021 -

-

14045 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064060082
บาท

24/06/2021 -

-

หน ้า 1353

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14046 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064060084
24/06/2021 -

14047 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060085

24/06/2021 -

-

14048 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064060086

24/06/2021 -

-

412,000.00

412,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนโช จํากัด/เสนอราคา 412,000 บาท

PO1800064060001

29/06/2021 -

-

14050 ขออนุมัติจางจัดทําปายรณรงค (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & Solution/เสนอราคา
1,200 บาท

PR1800064060107

29/06/2021 -

-

14051 ขออนุมัติจางจัดทําปายรณรงค (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & Solution/เสนอราคา
1,200 บาท

PR1800064060105

29/06/2021 -

-

14052 ขออนุมัติจางจัดทําปายรณรงค (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & Solution/เสนอราคา
1,200 บาท

PR1800064060103

29/06/2021 -

-

14053 ขออนุมัติจัดซื้อชุดปองกันโควิท (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช/เสนอราคา 8,800 บาท

PR1800064060100

29/06/2021 -

-

14054 ขออนุมัติจัดซื้อชุดปองกันโควิท (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช/เสนอราคา 8,800 บาท

PR1800064060106

29/06/2021 -

-

14055 ขออนุมัติจัดซื้อชุดปองกันโควิท (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช/เสนอราคา 8,800 บาท

PR1800064060104

29/06/2021 -

-

14049 ขออนุมัติจางปรับปรุงระบบกันซึมหลังคา Slab อาคารคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

หน ้า 1354

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14056 ขออนุมัติจัดซื้อชุดปองกันโควิท (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,800.00

14057 ขออนุมัติจางจัดทําปายรณรงค (การจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

1,200.00

14058 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

14059 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

14060 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

14061 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช/เสนอราคา 8,800 บาท

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & Solution/เสนอราคา
1,200 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064060102
29/06/2021 -

PR1800064060101

29/06/2021 -

-

PR2100064050111

01/06/2021 -

-

PR2100064050115

01/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

PR2100064050106

01/06/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100064050107

01/06/2021 -

-

14062 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมณฑน พรหมโคตร

PR2100064050108

01/06/2021 -

-

14063 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100064050112

01/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

หน ้า 1355

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14064 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050113
01/06/2021 -

14065 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

PR2100064050114

01/06/2021 -

-

14066 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100064050109

01/06/2021 -

-

14067 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100064050110

01/06/2021 -

-

14068 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

PR2100064050092

01/06/2021 -

-

14069 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

PR2100064050094

01/06/2021 -

-

14070 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100064050087

01/06/2021 -

-

หน ้า 1356

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14071 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050093
01/06/2021 -

14072 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100064050088

01/06/2021 -

-

14073 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100064050089

01/06/2021 -

-

14074 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100064050090

01/06/2021 -

-

14075 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100064050091

01/06/2021 -

-

14076 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

PR2100064050085

01/06/2021 -

-

14077 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100064050086

01/06/2021 -

-

หน ้า 1357

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14078 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050123
01/06/2021 -

14079 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100064050124

01/06/2021 -

-

14080 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100064050121

01/06/2021 -

-

14081 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100064050122

01/06/2021 -

-

14082 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100064050128

01/06/2021 -

-

14083 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

PR2100064050129

01/06/2021 -

-

14084 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100064050131

01/06/2021 -

-

หน ้า 1358

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14085 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050120
01/06/2021 -

14086 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100064050132

01/06/2021 -

-

14087 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100064050130

01/06/2021 -

-

14088 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

PR2100064050098

01/06/2021 -

-

14089 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100064050095

01/06/2021 -

-

14090 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100064050096

01/06/2021 -

-

14091 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100064050097

01/06/2021 -

-

หน ้า 1359

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14092 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050099
01/06/2021 -

14093 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100064050082

01/06/2021 -

-

14094 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100064050081

01/06/2021 -

-

14095 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100064050083

01/06/2021 -

-

14096 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100064050080

01/06/2021 -

-

14097 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100064050084

01/06/2021 -

-

14098 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100064050116

01/06/2021 -

-

หน ้า 1360

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14099 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064050117
01/06/2021 -

14100 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

PR2100064050118

01/06/2021 -

-

14101 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

PR2100064050119

01/06/2021 -

-

14102 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100064050105

01/06/2021 -

-

14103 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200064060005

01/06/2021 -

-

14104 ขออนุมัติซื้อเสาคอนกรีต จํานวน 30 ตน เพื่อสําหรับเปนที่อิงอาศัยของ
ตนวนิลา

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานขายเสาปูน

PR2200064050010

02/06/2021 -

-

14105 ขออนุมัติซื้ออาหารเลี้ยงจิ้งหรีด จํานวน 5 กระสอบ เพื่อใชสําหรับนํามา
เพาะเลี้ยง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานจันทบุรีอาหารสัตว

PR2200064050014

07/06/2021 -

-

หน ้า 1361

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14106 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการจํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการศึกษาและพัฒนาถนอมอาหารจากไขชันโรง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,700.00

14107 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ เพื่อนํามาใชในการเรียน
วิชาปญหาพิเศษและวิชาหลักพันธุศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

1,940.00

14108 ขออนุมัติจางเหมาประกอบที่วางรางสําหรับผักไฮโดโปนิกส ติดตั้งวาง
ระบบน้ําสําหรับระบบปลุกผักไฮโดโปนิกส พรอมอุปกรณ จํานวน 1
งาน เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนวิชาการปลูกพิชไรดินไฮโดโปนิกส

75,000.00

14109 ขออนุมัติซื้อพันธุจิ้งหรีดและวัสดุสําหรับเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อใชสําหรับวิชา
เรียนของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
14110 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาโรงเรือนเกษตร เพื่อสําหรับใช
ภายในโรงเรือนและซอมแซมสวนที่ชํารุดเนื่องจากการใชงานมานาน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรชัย เสมสฤษดิ,์ นางอุไร ธนูอาจ, นาง
อัมพร ปองหมู, นายปยุต ไชยเสวนา,บริษัท
เซ็นทรัล เจดี คอมเมิรซ จํากัด, หางหุนสวน
รุงเรืองแกรนด, บริษัท เอกชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จํากัด, บริษัท ทวีเจริญ 2502 จํากัด และนาย
วิสุทธิ์ สํามณี
1,940.00 เฉพาะเจาะจง รานพรสุดาพันธุไม ทาชาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064050001
10/06/2021 -

PR2200064060025

10/06/2021 -

-

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064060027

14/06/2021 -

-

13,100.00

13,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเฌมิณธร ฟารมจิ้งหรีด และนางสาวชนาภา
ดิสสร

PR2200064050015

14/06/2021 -

-

43,750.00

43,750.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสง ประกอบทรัพย

PR2200064060026

14/06/2021 -

-

14111 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการจํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการศึกษาและพัฒนาผาถนอมอาหารจากไขมันชันโรง

3,199.00

3,199.00 เฉพาะเจาะจง รานสมทรง, นายสวัสดิ์ จิตตเจริญ, นายปยุต ไชย PR2200064060028
เสวนา, นางสมหมาย ภูมิขุนทด,นายวิสุทธิ์ สํามณี

16/06/2021 -

-

14112 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1โครงการ
(เพิ่มเติม) เพื่อใชในโครงการการศึกษาการปลูกวนิลลาและโกโกเพื่อใช
ประโยชนเชิงพาณิชยในอนาคต

2,023.00

2,023.00 เฉพาะเจาะจง รานคลองขุดวัสดุ

PR2200064060032

21/06/2021 -

-

14113 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1โครงการ
เพื่อใชในโครงการการศึกษาการปลูกวนิลลาและโกโกเพื่อใชประโยชน
เชิงพาณิชยในอนาคต

19,100.00

19,100.00 เฉพาะเจาะจง รานพรสุดาพันธุไม (ทาชาง) –ราน 2 , กรมวิชาการ PR2200064060031
เกษตร ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี, หางหุนสวนจํากัด
ชัยพฤกษเกษตร จันทบุรี, วารี เชี่ยวเวช

21/06/2021 -

-

หน ้า 1362

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14114 ขออนุมัติจางพิมพปายไวนิล อว.เฟส 3 ตําบลรําพัน จํานวน 2 แผน
เพื่อใชในการจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK)
ตําบลรําพัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
990.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

990.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060033
23/06/2021 -

14115 ขออนุมัติซื้ อวัสดุสําหรับจัดกิจกรรมจํานวน4 รายการ เพื่อใชในการจัด
กิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลรําพัน

9,010.00

9,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปฐวิน จํากัด, บริษัท ชัชชัยเภสัช จํากัด
และบริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2200064060034

23/06/2021 -

-

14116 ขออนุมัติจางพิมพโปสการด จํานวน 220 แผน เพื่อโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔

1,320.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพจิรเมธ

PR2200064060035

23/06/2021 -

-

14117 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๔

4,680.00

4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด (สาขาโรบินสันจันทบุร)ี

PR2200064060036

23/06/2021 -

-

14118 ขออนุมัติจางพิมพไวนิล อว.เฟส 3 จํานวน 3 แผน และถายเอกสาร
กระดาษสี จํานวน 250 แผน เพื่อใชในการจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลวังแซม

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2200064060040

24/06/2021 -

-

14119 ขออนุมัติจางทําความสะอาดพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลคลองขุด

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีมาค คุมคณะ

PR2200064060041

24/06/2021 -

-

14120 ขออนุมัติซื้อวัสดุการจัดกิจกรรม จํานวน 6 รายการ เพื่อใชในการจัด
กิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ต.ตะกาดเงา

9,475.00

9,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาโอสถรีเทล จํากัด สาขา 00007 เจา
หลาว, Sept เคมีและบรรจุภัณฑ (จันทบุรี), ราน
เจริญผลรุงเรือง, นางสาวณิชชาภัทร ใหมยอด

PR2200064060039

24/06/2021 -

-

14121 ขออนุมัติซื้อ Ethanol 95% 18 ลิตร จํานวน 4 ถัง เพื่อใชในการจัด
กิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลคลองขุด

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2200064060042

24/06/2021 -

-

PR2200064060038

24/06/2021 -

-

14122 ขออนุมัติจางทําสติ กเกอรในการจัดกิจกรรม เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลตะกาดเงา

525.00

525.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพจิรเมธ

หน ้า 1363

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14123 ขออนุมัติจางทําปายจํานวน 4 รายการ เพื่อใชแจงขอมูลกฏระเบียบ
ของหองปฏิบัติการใหแกผูเขามาใชหองปฏิบัติการ เพื่อใหเปนไปตาม
มาตราฐานความปลอดภัยที่หองปฏิบัติการ
14124 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม จํานวน 4 รายการ เพื่อใชใน
การประกอบโครงการจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID
WEEK)
14125 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการสงเสริมอัตลักษณและพัฒนาทักษะชีวิต นิสิตใหมวิทย-ศิลป
ประจําปการศึกษา 2564
14126 ขออนุมัติซื้อเทปกันลื่นภายนอก จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับ
แสดงพื้นที่ตางระดับทางเดินทอน้ําบริเวณพื้นหองปฏิบัติการ
L306A,L306C และ L406C

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,940.00

8,000.00

15,189.00

300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,940.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปฐวิน จํากัด, บริษัท ชัชชัยเภสัช จํากัด
และบริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060045
25/06/2021 -

PR2200064060047

25/06/2021 -

-

15,189.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จํากัด,บริษัท PR2200064060048
โมชิ โมชิ เจแปน จํากัด, บริษัท ไปรษณีย จํากัด
ประตูน้ําพระอินทร

25/06/2021 -

-

PR2200064060044

25/06/2021 -

-

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาขาจันทบุรี

14127 ขออนุมัติซอมเครื่อง Spectrophotometer จํานวน 1 งาน เนื่องจาก
อุปกรณในบอรดซ็อตทําใหเครื่องไมสามารถเปดใชงานได

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย

PR2200064060046

25/06/2021 -

-

14128 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064060049

26/06/2021 -

-

14129 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200064060054

29/06/2021 -

-

14130 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

PR2200064060050

29/06/2021 -

-

หน ้า 1364

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14131 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล นิยมสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060056
29/06/2021 -

14132 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

PR2200064060057

29/06/2021 -

-

14133 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ สังขวรรณะ

PR2200064060058

29/06/2021 -

-

14134 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064060066

29/06/2021 -

-

14135 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200064060068

29/06/2021 -

-

14136 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064060069

29/06/2021 -

-

14137 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200064060065

29/06/2021 -

-

หน ้า 1365

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14138 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060067
29/06/2021 -

14139 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064060074

29/06/2021 -

-

14140 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064060070

29/06/2021 -

-

14141 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064060071

29/06/2021 -

-

14142 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200064060072

29/06/2021 -

-

14143 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064060073

29/06/2021 -

-

14144 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ดอกกุหลาบ

PR2200064060076

29/06/2021 -

-

หน ้า 1366

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14145 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060075
29/06/2021 -

14146 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200064060059

29/06/2021 -

-

14147 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064060060

29/06/2021 -

-

14148 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200064060061

29/06/2021 -

-

14149 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064060063

29/06/2021 -

-

14150 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064060064

29/06/2021 -

-

14151 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200064060052

29/06/2021 -

-

หน ้า 1367

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14152 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060051
29/06/2021 -

14153 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064060053

29/06/2021 -

-

14154 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064060055

29/06/2021 -

-

14155 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200064060077

30/06/2021 -

-

14156 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064060092

30/06/2021 -

-

14157 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064060079

30/06/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200064060088

30/06/2021 -

-

14158 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

หน ้า 1368

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14159 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060081
30/06/2021 -

14160 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064060084

30/06/2021 -

-

14161 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200064060082

30/06/2021 -

-

14162 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200064060085

30/06/2021 -

-

14163 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200064060087

30/06/2021 -

-

14164 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200064060080

30/06/2021 -

-

14165 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200064060083

30/06/2021 -

-

หน ้า 1369

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14166 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060086
30/06/2021 -

14167 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200064060089

30/06/2021 -

-

14168 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชญาภรณ พูพุม

PR2200064060117

30/06/2021 -

-

14169 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤติกาญจน สหวัฒนชาติ

PR2200064060110

30/06/2021 -

-

14170 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064060113

30/06/2021 -

-

14171 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064060114

30/06/2021 -

-

14172 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200064060115

30/06/2021 -

-

หน ้า 1370

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14173 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060116
30/06/2021 -

14174 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200064060112

30/06/2021 -

-

14175 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064060118

30/06/2021 -

-

14176 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064060119

30/06/2021 -

-

14177 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064060111

30/06/2021 -

-

14178 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064060137

30/06/2021 -

-

14179 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064060134

30/06/2021 -

-

หน ้า 1371

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14180 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060135
30/06/2021 -

14181 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200064060136

30/06/2021 -

-

14182 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064060130

30/06/2021 -

-

14183 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064060131

30/06/2021 -

-

14184 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200064060132

30/06/2021 -

-

14185 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064060133

30/06/2021 -

-

14186 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064060138

30/06/2021 -

-

หน ้า 1372

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14187 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060139
30/06/2021 -

14188 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200064060103

30/06/2021 -

-

14189 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064060104

30/06/2021 -

-

14190 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064060097

30/06/2021 -

-

14191 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064060099

30/06/2021 -

-

14192 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064060100

30/06/2021 -

-

14193 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200064060102

30/06/2021 -

-

หน ้า 1373

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14194 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060095
30/06/2021 -

14195 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064060096

30/06/2021 -

-

14196 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064060098

30/06/2021 -

-

14197 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขายบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064060101

30/06/2021 -

-

14198 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064060108

30/06/2021 -

-

14199 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200064060109

30/06/2021 -

-

14200 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064060107

30/06/2021 -

-

หน ้า 1374

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14201 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060106
30/06/2021 -

14202 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064060120

30/06/2021 -

-

14203 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064060125

30/06/2021 -

-

14204 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200064060127

30/06/2021 -

-

14205 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064060128

30/06/2021 -

-

14206 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

PR2200064060129

30/06/2021 -

-

14207 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064060126

30/06/2021 -

-

หน ้า 1375

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14208 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064060094
30/06/2021 -

14209 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200064060093

30/06/2021 -

-

14210 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200064060090

30/06/2021 -

-

14211 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064060091

30/06/2021 -

-

14212 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064060078

30/06/2021 -

-

14213 จางตัดตอสายทองแดง จํานวน 1 งาน
14214 ซือ้ แอลกอฮอล ขนาด 4000 ml. จํานวน 6 แกลอน
14215 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

4,000.00
5,778.00
24,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ วันโสภา
5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
24,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยุวดี ชูชีพ

01/06/2564
01/06/2564
01/06/2564

01/06/2564 01/06/2564 01/06/2564 -

-

14216
14217
14218
14219
14220

31,080.00
5,473.03
33,668.62
59,520.00
3,317.00

31,080.00 เฉพาะเจาะจง
5,473.03 เฉพาะเจาะจง
33,668.62 เฉพาะเจาะจง
59,520.00 เฉพาะเจาะจง
3,317.00 เฉพาะเจาะจง

01/06/2564
01/06/2564
01/06/2564
01/06/2564
01/06/2564

01/06/2564 01/06/2564 01/06/2564 01/06/2564 01/06/2564 -

-

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83A จํานวน 12 กลอง
ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 7 รายการ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 14 รายการ
ตูวางรองเทาสําหรับหอพักนิสิตแพทยชายและหญิง จํานวน 96 ตู
จางซอมเครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด 4 Chanel เปลี่ยน Board (ตัว
C บวม) Power Supply จายไฟมาไมเต็ม 12 V

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่
หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

หน ้า 1376

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14221 จางซอมพื้นกระเบื้องบริเวณดานหนาทางเขา หอพักนิสิตแพทยชาย
ชํารุด จํานวน 1 งาน
14222 จัดทําสําเนาเลมรายงานการจัดการพลังงาน ประจําป 2563
14223 จัดซื้อตัวแปลงสัญญาณภาพ สําหรับการเรียนการสอน
14224 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร
14225 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ CF510A สีดํา จํานวน 6 กลอง
14226 จางบุผนัง ปูกระเบื้อง กั้นหองพรอมยายโคมไฟ หองคลินิกการเดินทาง
ทองเที่ยวและวัคซีน จํานวน 1 งาน
14227 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 8 รายการ
14228 คาถายเอกสารขาวดํา - สี ประจําคณะแพทยศาสตร
14229 จางควบคุมงานกอสรางที่พักบุคลากรทางการแพทย งวดที่ 12
14230 ซื้อเครื่องซักผาฝาบน ขนาด 21 กก. สําหรับหอพักนิสิตแพทยชาย
จํานวน 2 เครื่อง
14231 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14232 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14233 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14234 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14235 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14236 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14237 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14238 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14239 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14240 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14241 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14242 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14243 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14244 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14245 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
14246 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,612.00
150.00
4,770.00
400.00
11,700.00
45,797.60
16,730.00
325,079.14
359,400.00
35,980.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,612.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน
150.00 เฉพาะเจาะจง
4,770.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง
11,700.00 เฉพาะเจาะจง
45,797.60 เฉพาะเจาะจง

บานคอมพิวเตอร
ไอที เอเวอรรีติง
หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
น.ส. ยุวดี ชูชีพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/06/2564 01/06/2564 01/06/2564
01/06/2564
01/06/2564
01/06/2564
01/06/2564

01/06/2564 02/06/2564 04/06/2564 07/06/2564 07/06/2564 -

-

16,730.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย
01/06/2564
325,079.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด
PO2500064060001
359,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนนิ่ง แอนด รีเสิรช คอนซัลแทนต จํากัด PO2500064060002

09/06/2564 10/06/2564 11/06/2564 -

-

15/06/2564 -

-

23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 23/06/2564 -

-

35,980.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกชวรรณ สุมะนังกุล
นางสาวธมลวรรณ พะพู
นางสาวธิชากร วงศสวาง
นางสาวนภัสสร วองวัจนะ
นางสาวนฤมล เดชรอด
นางสาวนิรชา นากเณร
นางสาวปฏิกรณ จันทรลา
นางสาวพัชราวลัย ขําขณะ
นางสาวพาสินี สิงหคาน
นางสาวมณฑิรา ยินดี
นางสาววริศรา หลินเปราะ
นางสาววัลลภา ซุนสุน
นางสาวศุภิสรา วงคชื่น
นางสาวสุพรรษา พุทธินันท
นางสาวสุวรรณดี เหลืองออน
นางสาวอัจจิมา ธงชัย
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PR2500064060061
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564
01/02/2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14247
14248
14249
14250
14251
14252
14253
14254
14255

คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (ตําบล
กุฎโงว)
คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (ตําบล
บานชาง)
คาเชาใชสิทธิรายประบบสอบออนไลน สําหรับการเรียนการสอนของ
นิสิตแพทย
คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (ตําบล
ศรีราชา)
คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (ตําบล
หนาพระธาตุ)
คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (ตําบล
บานเซิด)
จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นาย
วัชทิกร อินสิงห

14256
14257
14258
14259
14260
14261
14262

14263 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14264 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเจนจิรา ลีเส็ง
นายคงเดช นิสัยสม
นายจิรวิชญ พรหมจํารัส
นายชัชวาลย พรหมมานิตย
นายณัชพล วงษดีไทย
นายณัฐกานต แกวเกตุ
นายธีรภัทร สุวรรณโภชน
นายอภิสิทธิ์ นิยม
บานดินสอ 26

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 23/06/2564 01/02/2564 24/06/2564 -

ขอเสนอแนะ
-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26

01/02/2564

24/06/2564 -

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กแซมพลัส จํากัด

01/02/2564

24/06/2564 -

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26

01/02/2564

24/06/2564 -

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26

01/02/2564

24/06/2564 -

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26

01/02/2564

24/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นุศรา เนียมสูงเนิน

01/02/2564

28/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชทิกร อินสิงห

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อนันตชาติ

01/02/2564

28/06/2564 -

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14265 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14266 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14267 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14268 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14269 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14270 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14271 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14272 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14273 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14274 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14275 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14276 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14277 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14278 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14279 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอลดา เฉียวกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564 28/06/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติยา สุทธิพงษ

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วรศักดิ์เสนีย

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ปองกัน

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชธิดา มาสงค

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริดา ยิ่งยืนยง

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชานาถ ใจป

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธินี หนูงาม

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัฒน เพ็ชรรัตน

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชธกฤษณ กิตติรัตนพานิช

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ราชภิรมย

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ ศรีพิศาล

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภคนนท อินทกาญจน

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาฬิศ สัมฤทธิ์

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกฤศ กุลเตชะวณิช

01/02/2564

28/06/2564 -

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14280 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14281 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14282 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14283 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14284 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14285 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14286 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14287 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14288 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอารีรัตน แซตั๊น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัชชา ศรีสัตยกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564 28/06/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ อุปะละนาระ

01/02/2564

28/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมรัก ศฤงคารศิริ

01/02/2564

28/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียวัลย ศาสตรทรัพย

01/02/2564

28/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ เพชรพันแสง

01/02/2564

28/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน เฉลิมญาติ

01/02/2564

28/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วิเชียรพงษ

01/02/2564

28/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน แซตั้น

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14289 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางชุติมา วงคชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา วงคชา

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14290 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจิดาภา ครูเอิน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ครูเอิน

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14291 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

01/02/2564

28/06/2564 -

-

หน ้า 1380

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14292 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติดา คลังสินธ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติดา คลังสินธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564 28/06/2564 -

14293 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติพร ทนง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ทนง

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14294 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวณิชกานต เหลืองออน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เหลืองออน

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14295 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวนิตยา เจดีย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา เจดีย

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14296 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14297 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14298 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภินัดดา สีฮาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภินัดดา สีฮาด

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14299 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวมธุรินทร เหลือผล

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรินทร เหลือผล

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14300 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14301 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาววรรณษา หนูขาว

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณษา หนูขาว

01/02/2564

28/06/2564 -

-

หน ้า 1381

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14302 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564 28/06/2564 -

14303 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14304 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14305 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอังคณา ผาสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ผาสุข

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14306 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14307 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเบญญา เจริญสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา เจริญสุข

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14308 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฏร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14309 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นายพงศธร นวนทอง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร นวนทอง

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14310 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นายสิทธิพันธ สุวรรณโภชน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14311 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นายอาทิตย บดีเดชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บดีเดชา

01/02/2564

28/06/2564 -

-

หน ้า 1382

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14312 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม นาย
เอกลักษณ คําประสิทธิ์

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ คําประสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564 28/06/2564 -

14313 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นางสาว
พิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณญรัตน เกลาเกลี้ยง

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14314 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นางสาว
รุงนภา ศิริกาญจนะ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา ศิริกาญจนะ

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14315 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นางสาว
เบญจวรรณ ดวงแสง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ดวงแสง

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14316 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นาย
ธนวัฒน สุดทิด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สุดทิด

01/02/2564

28/06/2564 -

-

01/02/2564

28/06/2564 -

-

14317 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
14318 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14319 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14320 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14321 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14322 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14323 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สุวรรณสาร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร ฟกขาว

01/02/2564

29/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน ผลสัมฤทธิ์

01/02/2564

29/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววรัญญ ชัญญาเศรษฐ

01/02/2564

29/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน อัศวศิลาวสุกุล

01/02/2564

29/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมชัย บํารุงยา

01/02/2564

29/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ อุนอุทร

01/02/2564

29/06/2564 -

-

หน ้า 1383

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14324 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14325 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14326 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14327 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
14328 ขอความเห็นชอบจัดจางชางทาสี ในหองพัก อาคารหอพักนิสิต
14329 ขอความเห็นชอบจัดจางชางปูกระเบื้อง เพื่อซอมแซมกระเบื้องปูด ใน
หองพัก อาคารหอพัก
14330 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมตูแช เพิ่มเติม หองปฏิบัติการครัว
อาคารหอพัก จํานวน 1 ตู
14331 ขอความเหนชอบจัดจางซอมแซมประตูกระจก สํานักงานหอพักหญิง
14332 ขอความเห็นชอบจัดหาหนังสือ
14333 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพัก
14334 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในงานซอมบํารุง
14335 ขอความเห็นชอบจัดจางปมกุญแจหองพัก อาคารหอพักหญิง จํานวน 5
ดอก
14336 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมครุภัณฑ ในหองพัก อาคารหอพักนิสิต
14337 ขอความเห็นชอบจัดหาตราประทับ
14338 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#023/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท ศิริผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564 29/06/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพันธ อัศวศิลาวสุกุล

01/02/2564

29/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน แสนศรี

01/02/2564

29/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ กิจเครือ

01/02/2564

29/06/2564 -

-

19,450.00
27,274.00

19,450.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง
27,274.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง

PR2600064060002
PR2600064060001

01/06/2564 01/06/2564 -

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ คุณาวนิชย

PR2600064060004

01/06/2564 -

-

PR2600064060003
PR2600064060006
PR2600064060005
PR2600064060023

01/06/2564 04/06/2564 04/06/2564 08/06/2564 -

-

PR2600064060030

11/06/2564 -

-

3,000.00
23,000.00
16,000.00
2,428.00
125.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
23,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,428.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุรศักดิ์ คุณาวนิชย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)
นายสนอง พรมชาติ
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
125.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสวาง

PR2600064060029

11/06/2564 -

-

950.00
9,000.00

950.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวนัตถ สุริโย

PR2600064060033
PR2600064060099

14/06/2564 21/06/2564 -

-

หน ้า 1384

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14339 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#025/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย บราวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060100
21/06/2564 -

14340 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600064060103

21/06/2564 -

-

14341 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#042/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

PR2600064060104

21/06/2564 -

-

14342 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#043/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ เอี่ยมธิติวรสกุล

PR2600064060106

21/06/2564 -

-

14343 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600064060108

21/06/2564 -

-

14344 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600064060111

21/06/2564 -

-

14345 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600064060113

21/06/2564 -

-

หน ้า 1385

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14346 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#064/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060114
21/06/2564 -

14347 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600064060116

21/06/2564 -

-

14348 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#084/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

PR2600064060101

21/06/2564 -

-

14349 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#085/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

PR2600064060102

21/06/2564 -

-

14350 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#086/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพรินทร แดงนอย

PR2600064060109

21/06/2564 -

-

14351 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#61/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600064060110

21/06/2564 -

-

14352 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#016/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600064060044

21/06/2564 -

-

หน ้า 1386

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14353 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#017/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060047
21/06/2564 -

14354 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600064060051

21/06/2564 -

-

14355 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#019/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

PR2600064060052

21/06/2564 -

-

14356 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#020/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

PR2600064060059

21/06/2564 -

-

14357 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600064060062

21/06/2564 -

-

14358 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#037/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

PR2600064060065

21/06/2564 -

-

14359 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600064060067

21/06/2564 -

-

หน ้า 1387

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14360 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#040/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060068
21/06/2564 -

14361 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600064060069

21/06/2564 -

-

14362 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#057/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

PR2600064060071

21/06/2564 -

-

14363 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#058/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

PR2600064060074

21/06/2564 -

-

14364 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#059/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600064060076

21/06/2564 -

-

14365 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#060/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร ชางเปย

PR2600064060080

21/06/2564 -

-

14366 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600064060082

21/06/2564 -

-

โสรัตนชัย

หน ้า 1388

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14367 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#077/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060084
21/06/2564 -

14368 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600064060085

21/06/2564 -

-

14369 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600064060087

21/06/2564 -

-

14370 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#080/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

PR2600064060089

21/06/2564 -

-

14371 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #006/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนรรณกรณ สิริวุฑฒยางกูร

PR2600064060039

21/06/2564 -

-

14372 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

PR2600064060040

21/06/2564 -

-

14373 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600064060042

21/06/2564 -

-

14374 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600064060043

21/06/2564 -

-

หน ้า 1389

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14375 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060045
21/06/2564 -

14376 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600064060046

21/06/2564 -

-

14377 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600064060048

21/06/2564 -

-

14378 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600064060049

21/06/2564 -

-

14379 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #014/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา สาริกาล

PR2600064060050

21/06/2564 -

-

14380 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600064060053

21/06/2564 -

-

14381 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

PR2600064060054

21/06/2564 -

-

14382 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #027/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฆเนศวร สวางสุข

PR2600064060055

21/06/2564 -

-

14383 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600064060056

21/06/2564 -

-

14384 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600064060057

21/06/2564 -

-

หน ้า 1390

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14385 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060058
21/06/2564 -

14386 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600064060060

21/06/2564 -

-

14387 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #032/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงฤทธิ์ พลขา

PR2600064060061

21/06/2564 -

-

14388 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600064060063

21/06/2564 -

-

14389 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600064060064

21/06/2564 -

-

14390 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

PR2600064060066

21/06/2564 -

-

14391 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600064060072

21/06/2564 -

-

14392 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

PR2600064060073

21/06/2564 -

-

14393 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600064060075

21/06/2564 -

-

14394 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600064060077

21/06/2564 -

-

หน ้า 1391

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14395 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060078
21/06/2564 -

14396 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600064060079

21/06/2564 -

-

14397 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600064060081

21/06/2564 -

-

14398 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600064060088

21/06/2564 -

-

14399 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600064060090

21/06/2564 -

-

14400 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

PR2600064060092

21/06/2564 -

-

14401 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600064060098

21/06/2564 -

-

14402 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600064060105

21/06/2564 -

-

14403 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

PR2600064060107

21/06/2564 -

-

14404 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600064060112

21/06/2564 -

-

หน ้า 1392

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14405 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060115
21/06/2564 -

14406 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600064060117

21/06/2564 -

-

14407 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600064060070

21/06/2564 -

-

14408 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600064060083

21/06/2564 -

-

14409 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600064060086

21/06/2564 -

-

14410 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#001/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

PR2600064060091

21/06/2564 -

-

14411 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600064060093

21/06/2564 -

-

14412 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#003/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

PR2600064060094

21/06/2564 -

-

หน ้า 1393

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14413 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#004/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064060095
21/06/2564 -

14414 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#005/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

PR2600064060096

21/06/2564 -

-

14415 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564
#022/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พุทธบุรี

PR2600064060097

21/06/2564 -

-

14416 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในสํานักงานและดูแลรักษารถยนต
14417 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน กอ-5374
14418 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมเครื่องสแกนนิ้วทางเขาประตูหอหญิง

3,364.98
2,140.00
3,745.00

3,364.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR2600064060121
PR2600064060123
PR2600064060124

22/06/2564 23/06/2564 25/06/2564 -

-

14419 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันสําหรับพนักงานเดินเอกสาร ประจําเดือน
กรกฏาคม 2564
14420 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมลิฟตโดยสารวิทยาลัยนานาชาติ

400.00

PR2600064060128

28/06/2564 -

-

400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

17,548.00

17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR2600064060127

28/06/2564 -

-

14421 ขอความเห็นชอบจัดจางชางทาสีภายในหองพัก อาคารหอพัก
14422 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําดื่ม ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
14423 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมกระเบื้องปูด หองพัก 1 หอง อาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
14424 ขออนุมัติจัดซื้อสมุนไพรในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ
ประจําเดือนมิถุนายน 2564

25,220.00
4,800.00
13,701.00

25,220.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
13,701.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร

PR2600064060135
PR2600064060134
PR2600064060137

29/06/2564 30/06/2564 30/06/2564 -

-

5,208.00

5,208.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด/ เสนอราคา 5,152 บาท

PR2700064060008

09/06/2021 -

-

14425 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสารเขาเลม-โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสวนงาน EdPEx ปการศึกษา 2563 วันที่ 25
มิถุนายน 2564

1,380.00

1,380.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ/ เสนอราคา 1,380 บาท

PR2700064060011

17/06/2021 -

-

หน ้า 1394

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14426 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อของที่ระลึก-โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสวนงาน EdPEx ปการศึกษา 2563 วันที่ 25
มิถุนายน 2564
14427 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อ.สิริเชษฐ )
14428 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ในพระ
อุปถัมภฯ/ เสนอราคา 1,500 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2700064060012
17/06/2021 -

1,920.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง รานสินวัฒนา

PR2800064060004

10/06/2021 -

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานPaper House

PR2800064060006

14/06/2021 -

-

14429 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800064060028

17/06/2021 -

-

14430 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลทุงมหาเจริญ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.รานสหภัณฑ
2.รานนฤภร ทิมประถัมภ
3.รานเชยอารต
4.ราน น.ส.เกษรา ฉ่ําใจหาญ

PR2800064060023

17/06/2021 -

-

14431 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลคลองหินปูน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.รานสมสวนบูติค
2.รานลานแชมปอิงคเจ็ท
3.หจก. อาร.พี.ซี.อินเตอรเทรด

PR2800064060022

17/06/2021 -

-

14432 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลหนองหวา
14433 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

10,000.00

PR2800064060020

17/06/2021 -

-

9,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.รานนางศิริรัตน บริโภค
2.รานนางสุรัตนา นากาย
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800064060015

17/06/2021 -

-

14434 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800064060014

17/06/2021 -

-

14435 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800064060013

17/06/2021 -

-

หน ้า 1395

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14436 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060011
17/06/2021 -

14437 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800064060027

17/06/2021 -

-

14438 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีพงษ ฐิติรัตนกุล

PR2800064060019

17/06/2021 -

-

14439 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลวังน้ําเย็น
14440 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR2800064060024

17/06/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800064060029

17/06/2021 -

-

14441 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800064060025

17/06/2021 -

-

14442 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

PR2800064060030

17/06/2021 -

-

14443 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

PR2800064060017

17/06/2021 -

-

14444 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ชูบาล

PR2800064060018

17/06/2021 -

-

14445 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800064060021

17/06/2021 -

-

หน ้า 1396

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14446 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060041
18/06/2021 -

14447 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800064060045

18/06/2021 -

-

14448 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บัวลิ่ง เฉลิมแสน

PR2800064060044

18/06/2021 -

-

14449 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

PR2800064060031

18/06/2021 -

-

14450 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800064060037

18/06/2021 -

-

14451 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีธนกร เนตรสวาง

PR2800064060042

18/06/2021 -

-

14452 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

PR2800064060038

18/06/2021 -

-

14453 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน บุญอินทร

PR2800064060046

18/06/2021 -

-

14454 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800064060047

18/06/2021 -

-

14455 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

PR2800064060040

18/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

หน ้า 1397

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14456 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060039
18/06/2021 -

14457 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR2800064060036

18/06/2021 -

-

14458 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

PR2800064060043

18/06/2021 -

-

14459 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800064060058

21/06/2021 -

-

14460 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800064060060

21/06/2021 -

-

14461 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800064060057

21/06/2021 -

-

14462 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800064060059

21/06/2021 -

-

14463 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สยาม ปญญา

PR2800064060061

21/06/2021 -

-

14464 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800064060048

21/06/2021 -

-

14465 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800064060051

21/06/2021 -

-

หน ้า 1398

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14466 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060052
21/06/2021 -

14467 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800064060053

21/06/2021 -

-

14468 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800064060054

21/06/2021 -

-

14469 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800064060055

21/06/2021 -

-

14470 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800064060050

21/06/2021 -

-

14471 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

PR2800064060056

21/06/2021 -

-

14472 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร พิทักษสงคราม

PR2800064060067

21/06/2021 -

-

14473 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800064060068

21/06/2021 -

-

14474 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800064060069

21/06/2021 -

-

14475 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

PR2800064060065

21/06/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

หน ้า 1399

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14476 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060066
21/06/2021 -

14477 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

PR2800064060062

21/06/2021 -

-

14478 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800064060063

21/06/2021 -

-

14479 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800064060064

21/06/2021 -

-

14480 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

PR2800064060073

22/06/2021 -

-

14481 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

PR2800064060083

22/06/2021 -

-

14482 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

PR2800064060071

22/06/2021 -

-

14483 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800064060078

22/06/2021 -

-

14484 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

PR2800064060079

22/06/2021 -

-

14485 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

PR2800064060089

22/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

หน ้า 1400

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14486 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060084
22/06/2021 -

14487 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800064060085

22/06/2021 -

-

14488 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800064060086

22/06/2021 -

-

14489 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800064060087

22/06/2021 -

-

14490 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800064060088

22/06/2021 -

-

14491 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800064060076

22/06/2021 -

-

14492 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800064060074

22/06/2021 -

-

14493 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800064060075

22/06/2021 -

-

14494 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800064060090

22/06/2021 -

-

14495 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา แสนจันทร

PR2800064060091

22/06/2021 -

-

หน ้า 1401

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14496 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060080
22/06/2021 -

14497 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800064060081

22/06/2021 -

-

14498 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800064060082

22/06/2021 -

-

14499 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800064060072

22/06/2021 -

-

14500 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800064060103

23/06/2021 -

-

14501 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800064060102

23/06/2021 -

-

14502 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800064060101

23/06/2021 -

-

14503 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

PR2800064060104

23/06/2021 -

-

14504 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800064060100

23/06/2021 -

-

14505 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

PR2800064060097

23/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

หน ้า 1402

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14506 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064060095
23/06/2021 -

14507 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800064060096

23/06/2021 -

-

14508 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800064060098

23/06/2021 -

-

14509 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ

PR2800064060094

23/06/2021 -

-

14510 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800064060099

23/06/2021 -

-

14511 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมสรุปรายงาน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและกาวแรกสูคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําป 2564

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว

PR2800064060106

24/06/2021 -

-

14512 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร

6,275.46

6,275.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

PR2800064060108

28/06/2021 -

-

14513 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมากําจัดวัชพืช ใสปุย แปลงเกษตร
จํานวน 64 ไร
14514 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุดใจ ยาริวงษ

PR2800064060110

29/06/2021 -

-

PR2800064060115

30/06/2021 -

-

PR3300064060001

01/06/2021 -

-

PR3300064060004

17/06/2021 -

-

14515 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน ประจําปการศึกษา 2563 ใน
วันศุกรที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
14516 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

2,500.00

10,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท
หน ้า 1403

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060005
17/06/2021 -

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท

PR3300064060006

17/06/2021 -

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท

PR3300064060007

17/06/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300064060035

21/06/2021 -

-

14521 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

PR3300064060020

21/06/2021 -

-

14522 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300064060014

21/06/2021 -

-

14523 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300064060015

21/06/2021 -

-

14524 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

PR3300064060017

21/06/2021 -

-

14525 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300064060019

21/06/2021 -

-

14526 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300064060022

21/06/2021 -

-

14527 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300064060016

21/06/2021 -

-

14517 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลวัฒนานคร
14518 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ของตําบลทาเกวียน
14519 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับ การจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลไทยอุดม
14520 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 1404

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14528 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060018
21/06/2021 -

14529 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300064060021

21/06/2021 -

-

14530 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300064060023

21/06/2021 -

-

14531 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล ทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

PR3300064060031

21/06/2021 -

-

14532 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล ทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู

PR3300064060030

21/06/2021 -

-

14533 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล ทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300064060029

21/06/2021 -

-

14534 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล ทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300064060033

21/06/2021 -

-

14535 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล ทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300064060032

21/06/2021 -

-

14536 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

PR3300064060012

21/06/2021 -

-

14537 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300064060009

21/06/2021 -

-

หน ้า 1405

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14538 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060010
21/06/2021 -

14539 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300064060008

21/06/2021 -

-

14540 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. สันติพงษ จันทรทองดี

PR3300064060011

21/06/2021 -

-

14541 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

PR3300064060034

21/06/2021 -

-

14542 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300064060027

21/06/2021 -

-

14543 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300064060026

21/06/2021 -

-

14544 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300064060024

21/06/2021 -

-

14545 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300064060028

21/06/2021 -

-

14546 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300064060025

21/06/2021 -

-

14547 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300064060074

22/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

หน ้า 1406

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14548 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060076
22/06/2021 -

14549 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุตรพรม

PR3300064060077

22/06/2021 -

-

14550 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300064060073

22/06/2021 -

-

14551 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300064060087

22/06/2021 -

-

14552 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300064060089

22/06/2021 -

-

14553 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300064060090

22/06/2021 -

-

14554 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300064060088

22/06/2021 -

-

14555 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300064060086

22/06/2021 -

-

14556 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300064060048

22/06/2021 -

-

14557 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300064060052

22/06/2021 -

-

หน ้า 1407

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14558 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060050
22/06/2021 -

14559 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300064060047

22/06/2021 -

-

14560 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นิสิต ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300064060057

22/06/2021 -

-

14561 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300064060044

22/06/2021 -

-

14562 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยนุช ลินลา

PR3300064060038

22/06/2021 -

-

14563 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300064060037

22/06/2021 -

-

14564 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

PR3300064060043

22/06/2021 -

-

14565 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300064060041

22/06/2021 -

-

14566 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300064060042

22/06/2021 -

-

14567 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300064060040

22/06/2021 -

-

หน ้า 1408

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14568 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060039
22/06/2021 -

14569 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300064060036

22/06/2021 -

-

14570 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพร อรัญนาจ

PR3300064060071

22/06/2021 -

-

14571 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

PR3300064060061

22/06/2021 -

-

14572 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

PR3300064060054

22/06/2021 -

-

14573 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300064060068

22/06/2021 -

-

14574 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

PR3300064060055

22/06/2021 -

-

14575 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300064060056

22/06/2021 -

-

14576 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300064060058

22/06/2021 -

-

14577 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300064060063

22/06/2021 -

-

หน ้า 1409

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14578 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060067
22/06/2021 -

14579 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทียนขวัญ แรงสืบสิน

PR3300064060070

22/06/2021 -

-

14580 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300064060060

22/06/2021 -

-

14581 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

PR3300064060075

22/06/2021 -

-

14582 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300064060072

22/06/2021 -

-

14583 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300064060078

22/06/2021 -

-

14584 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300064060079

22/06/2021 -

-

14585 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300064060080

22/06/2021 -

-

14586 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300064060083

22/06/2021 -

-

14587 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300064060084

22/06/2021 -

-

หน ้า 1410

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14588 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณเจตนา อนุตตรียพงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060081
22/06/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300064060082

22/06/2021 -

-

14589 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

14590 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300064060046

22/06/2021 -

-

14591 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300064060051

22/06/2021 -

-

14592 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300064060053

22/06/2021 -

-

14593 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300064060049

22/06/2021 -

-

14594 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300064060045

22/06/2021 -

-

14595 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300064060062

22/06/2021 -

-

14596 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300064060091

22/06/2021 -

-

14597 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300064060059

22/06/2021 -

-

หน ้า 1411

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14598 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

14599 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

14600 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร

2,444.48

14601 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064060066
22/06/2021 -

PR3300064060069

22/06/2021 -

-

2,444.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

PR3300064060096

28/06/2021 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400064060012

24/06/2564 -

-

14602 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400064060013

24/06/2564 -

-

14603 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400064060014

24/06/2564 -

-

14604 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400064060015

24/06/2564 -

-

14605 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400064060016

24/06/2564 -

-

14606 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

PR3400064060017

24/06/2564 -

-

14607 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400064060018

24/06/2564 -

-

หน ้า 1412

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14608 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064060019
24/06/2564 -

14609 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400064060020

24/06/2564 -

-

14610 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400064060021

24/06/2564 -

-

14611 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400064060022

24/06/2564 -

-

14612 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400064060023

24/06/2564 -

-

14613 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400064060024

24/06/2564 -

-

14614 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400064060025

24/06/2564 -

-

14615 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400064060026

24/06/2564 -

-

14616 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

PR3400064060027

25/06/2564 -

-

14617 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400064060028

25/06/2564 -

-

หน ้า 1413

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14618 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064060029
25/06/2564 -

14619 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400064060030

25/06/2564 -

-

14620 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400064060031

25/06/2564 -

-

14621 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400064060032

25/06/2564 -

-

14622 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400064060033

25/06/2564 -

-

14623 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400064060034

25/06/2564 -

-

14624 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400064060035

25/06/2564 -

-

14625 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400064060036

25/06/2564 -

-

14626 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

PR3400064060037

28/06/2564 -

-

14627 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400064060038

28/06/2564 -

-

หน ้า 1414

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14628 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064060039
28/06/2564 -

14629 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400064060040

28/06/2564 -

-

14630 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400064060041

28/06/2564 -

-

14631 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400064060042

28/06/2564 -

-

14632 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400064060043

28/06/2564 -

-

14633 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400064060044

28/06/2564 -

-

14634 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400064060045

28/06/2564 -

-

14635 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400064060046

28/06/2564 -

-

14636 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

PR3400064060047

28/06/2564 -

-

14637 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400064060048

28/06/2564 -

-

หน ้า 1415

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14638 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064060049
28/06/2564 -

14639 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400064060050

28/06/2564 -

-

14640 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400064060051

28/06/2564 -

-

14641 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 14 รายการ
เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทาง
โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564 (อ.รังสิมาสํารอง
จาย)

2,291.00

2,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบเกอรี่ คลับ จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคา PR3600064060003
ที่ตกลงจาง 2,291.00 บาท

01/06/2021 -

-

14642 ขออนุมัติคาบริการวิเคราะหตัวอยางการสงตรวจ จํานวน 3 ตัวอยาง
เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68344361
โครงงานวิจัยทางโภชนบําบดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564
(อ.อุไรภรณ)

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ราคาที่ตกลงจาง
7,062.00 บาท

PR3600064060001

01/06/2021 -

-

14643 ขออนุมัติจัดจางทํารายงานฉบับสมบูรณ รายงานการเงิน จํานวน 1 งาน
เพื่อใชสําหรับการจัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อฯ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณา ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง
7,000.00 บาท

PR3600064060019

02/06/2021 -

-

14644 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการเรียนการสอนจํานวน 7 รายการ เพื่อ
ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัย
ทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564 (อ.รังสิมา
สํารองจาย)

978.00

PR3600064060023

03/06/2021 -

-

762.00 เฉพาะเจาะจง บริษัม สยาแมคโคร จํากัด(มหาชน) ราคาที่ตกลง
จาง762.00 บาท

14645 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 3 กลอง เพื่อใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง 3,600.00 PR3600064060022
บาท

03/06/2021 -

-

14646 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี จํานวน 4 กลอง เพื่อใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่คลินิกกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง 4,800.00 PR3600064060021
บาท

03/06/2021 -

-

หน ้า 1416

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14647 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,980.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 14,980.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600064060004
04/06/2021 -

14648 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68233459 Lab Clinical Chemistry ll (อ.
นิรมล)

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
8,800.00 บาท

PR3600064060033

04/06/2021 -

-

14649 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี (อ.กาญจนา)

6,238.10

6,238.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
6,238.10 บาท

PR3600064060037

04/06/2021 -

-

14650 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Hemato (อ.นัฐพล)

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060025
720.00 บาท

04/06/2021 -

-

14651 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68236159 Urine and body fluid (อ.นัฐพล)
รายวิชา 68234459 Hemato ll

28,160.00

28,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่ตก PO3600064060002
ลงจาง 28,160.00 บาท

04/06/2021 -

-

14652 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว สําหรับ
นิสิตชีวเวชศาสตร

7,222.50

7,222.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 7,222.50 PR3600064060027
บาท

04/06/2021 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064060003
15,000.00 บาท

04/06/2021 -

-

14653 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสําหรับเครื่องมือกายภาพบําบัด จํานวน 2
รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68334160
การวินิจฉัยและรักษาดวยไฟฟา
14654 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68334160 การวินิจฉัยและรักษาดวย
ไฟฟา และรายวิชา 68334260 การรักษาดวยความรอนแสง

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จํากัด ราคาที่ตกลง
จาง 6,300.00 บาท

PR3600064060032

04/06/2021 -

-

14655 ขออนุมัติสอบเทียบเครื่อง Autoclave จํานวน 2 รายการ เพื่อใชใน
การประเมินมาตรบานหองปฏิบัติการทางชีวภาพ

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 8,560.00 บาท

PR3600064060036

04/06/2021 -

-

หน ้า 1417

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14656 ขออนุมัติจัดซื้อุปกรณพยุงรางกาย จํานวน 25 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 68335360 กายภาพบําบัดระบบกระดูก
และกลามเนื้อ 3 และรายวิชา 68335760 กายภาพบําบัดทางการกีฬา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,670.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,670.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ราคาที่ตกลง
จาง 4,670.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060039
04/06/2021 -

14657 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ (Research
Projects) ประจําปการศึกษา 2564 (อ.สานิตา)

2,107.90

2,107.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
2,107.90 บาท

PR3600064060043

05/06/2021 -

-

14658 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน
129 กิโลกรัม

3,450.75

3,450.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
3,450.75 บาท

PR3600064060040

05/06/2021 -

-

14659 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 68347160 การฝกปฏิบัติงาน
กายภาพบําบัดคลินิก 4 รายวิชา 68347160 การฝกปฏิบัติงาน
กายภาพบําบัดคลินิก 5

24,050.39

24,050.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด ราคา PO3600064060005
ที่ตกลงจาง 24,050.39 บาท

05/06/2021 -

-

14660 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.กุลธิดา)

6,355.80

6,355.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
6,355.80 บาท

PR3600064060042

05/06/2021 -

-

14661 ขออนุมัติคาบริการวิเคราะหตัวอยางอาหาร จํานวน 4 ตัวอยาง เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยชีวเวชศาสตร (งานพัสดุ)

3,060.00

3,060.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาที่ตกลงจาง 3,060.00
บาท

PR3600064060046

06/06/2021 -

-

14662 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ปการศึกษา 2564 (อ.นัฐพล และอ.สุรชาติ)

13,803.00

13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 007 (บางแสน)
ราคาที่ตกลงจาง 13,803.00 บาท

PO3600064060006

06/06/2021 -

-

14663 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 15 รายการ เพื่อใช
สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 6864361 โครงงานวิจัยทาง
โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564 (งานพัสดุ)

2,515.00

2,515.00 เฉพาะเจาะจง รานเทิดเทิงเครื่องครัว ราคาที่ตกลงจาง 370.00 PR3600064060045
บาท, บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 1,855.00 บาท , รานกะรัตเบเกอรี่โฮม
ราคาที่ตกลงจาง 290.00 บาท

06/06/2021 -

-

14664 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 17 เลม เพื่อใช
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด ปการศึกษา 2565 (งานพัสดุ)

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป ราคาที่ตกลงจาง 2,750.00 บาท

06/06/2021 -

-

หน ้า 1418

PR3600064060047

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14665 ขออนุมัติจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 16 เลมและคาปริ้นทสี
กระดาษอารตมัน จํานวน 75 แผน (งานพัสดุ)
14666 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนึ่งฆาเชื้อขนาดบรรจุ 58 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย หองปฏิบัติการ 406

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,950.00

200,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
3,950.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป ราคาที่ตกลงจาง 650.00 บาท , เอส PR3600064060048
07/06/2021 เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง
1,375.00 บาท

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
200,000.00 บาท

PO3600064060007

07/06/2021 -

-

14667 ขออนุมัติคาบริการวิเคราะหตัวอยางการสงตรวจ จํานวน 4 ตัวอยาง
เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68644361
โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหารปการศึกษา 2564
(อ.รังสิมา)

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ราคาที่ตกลงจาง
8,560.00 บาท

PR3600064060062

10/06/2021 -

-

14668 ขออนุมัติจัดซื้อ ebook จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการ
สอนรายวิชา จภภอ 102 ภาษาอังกฤษระดับ 2 ใหกับนิสิตหลักสูตรรังสี

6,080.00

6,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) ราคาที่ตกลง
จาง 6,080.00 บาท

PR3600064060058

10/06/2021 -

-

14669 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 13 รายการ และคาถาย
เอกสารจํานวน 120 แผนและคาปริ้นสี จํานวน 60 แผน (งานพัสดุ)

1,364.00

1,364.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด ราคาที่ตกลงจาง1,184.00 บาท,
สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 180.00 บาท

PR3600064060060

10/06/2021 -

-

14670 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.ทิษฏยา)

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
3,852.00 บาท

PR3600064060061

10/06/2021 -

-

14671 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี จํานวน 1 กลอง

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง 3,200.00 PR3600064060070
บาท

11/06/2021 -

-

14672 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Histochem เทอม 2/2563

27,408.00

27,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
27,408.00 บาท

PO3600064060011

11/06/2021 -

-

14673 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Histochem เทอม 2/2563

20,704.50

20,704.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064060012
20,704.50 บาท

11/06/2021 -

-

หน ้า 1419

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14674 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Histochem เทอม 2/2563
14675 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา hemato/blood bank (บริการ
ธนาคารเลือด)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,029.00

7,383.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 5,029.00บาท
7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
7,383.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060069
11/06/2021 -

PR3600064060064

11/06/2021 -

-

14676 ขออนุมัติคาบริการ Calibration พรอม maintenance เครื่องมือ
กายภาพบําบัด จํานวน 10 เครื่อง

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064060008
14,400.00 บาท

11/06/2021 -

-

14677 ขออนุมัติคาบริการซอมเครื่อง Autoclave/Hirayama จํานวน 1 งาน

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุปกรณและเคมีวิจัย ราคาที่ตก PO3600064060010
ลงจาง 27,285.00 บาท

11/06/2021 -

-

14678 ขออนุมัติซอมแซมตู -80 Freezer จํานวน 1 เครื่อง

18,404.00

18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ราคา PO3600064060009
ที่ตกลงจาง 18,404.00 บาท

11/06/2021 -

-

14679 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 30 เลม เพื่อจัดทํา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรโภชนาการ
และการกําหนดอาหารและหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อใชในการ
ประชุมสภาวิชาการ (จายทราย)

2,751.00

2,751.00 เฉพาะเจาะจง Leeda copy ราคาที่ตกลงจาง 2,751.00 บาท

PR3600064060072

14/06/2021 -

-

14680 ขออนุมัติจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 74 เลม เพื่อจัดทํา
เอกสารปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร หลักสูตรกายภาพบําบัด หลักสูตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค เพื่อใชในการประชุมสภาวิชาการ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการและเขาประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

9,092.00

9,092.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอปป ราคาที่ตกลงจาง 9,092.00 บาท

PR3600064060071

14/06/2021 -

-

14681 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 10
รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68644361
โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564
อ.อุไรภรณ (งานพัสดุ)

1,451.00

1,451.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่ตกลงจาง 1,451.00 บาท

PR3600064060073

14/06/2021 -

-

หน ้า 1420

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14682 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปนตกตะกอนชนิดตั้งโตะ แบบสวิง สําหรับงาน
จุลทรรศนศาสตรคลินิก จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
61,311.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

61,311.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
61,311.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600064060013
15/06/2021 -

14683 ขออนุมัติจัดจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 5 เลม เพื่อใช
สําหรับสรุปผลการตรวจประเมินโครงการติดตามและตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ ฯ

2,000.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง รามเอส เอส เซอรวิส แอนด ซับพลาย ราคาที่ตก PR3600064060078
ลงจาง 1,400.00 บาท

15/06/2021 -

-

14684 ขออนุมัติจัดซื้อบริการ Zoom Training Meeting Pro จํานวน 1 Host
เพื่อใชสําหรับการปฐมนิเทศนิสิตใหมของคณะสหเวชศาสตร ในวันที่
25 มิถุนายน 2564 (งานพัสดุ)

3,850.93

3,850.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-คอล จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
3,850.00 บาท

PR3600064060086

18/06/2021 -

-

14685 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064060089
บาท

18/06/2021 -

-

14686 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทางโภชน
บําบัดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564 (งานพัสดุ)

1,992.00

1,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060085
175.00 บาท , พรชัย บรรจุภัณฑ ราคาที่ตกลงจาง
217.00 บาท ,นางสาวอรกัญญา เหมะมิน ราคา
ที่ตกลงจาง 1,600.00 บาท

18/06/2021 -

-

14687 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060128

20/06/2021 -

-

14688 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060124

20/06/2021 -

-

หน ้า 1421

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14689 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060129
20/06/2021 -

14690 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060131

20/06/2021 -

-

14691 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060127

20/06/2021 -

-

14692 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060105

20/06/2021 -

-

14693 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064060119
บาท

20/06/2021 -

-

14694 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060114

20/06/2021 -

-

14695 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060109

20/06/2021 -

-

หน ้า 1422

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14696 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060118
20/06/2021 -

14697 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060107

20/06/2021 -

-

14698 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060100

20/06/2021 -

-

14699 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060117

20/06/2021 -

-

14700 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060115

20/06/2021 -

-

14701 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060116
15,000.00 บาท

20/06/2021 -

-

14702 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

20/06/2021 -

-

หน ้า 1423

PR3600064060108

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14703 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060110
20/06/2021 -

14704 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060103

20/06/2021 -

-

14705 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060112

20/06/2021 -

-

14706 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ศรีบุญชู ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060102

20/06/2021 -

-

14707 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064060120
บาท

20/06/2021 -

-

14708 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปาริฉัตร โอทาน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064060094
บาท

20/06/2021 -

-

14709 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064060097

20/06/2021 -

-

หน ้า 1424

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14710 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060093
20/06/2021 -

14711 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง
จาง 9,000.00 บาท

PR3600064060090

20/06/2021 -

-

14712 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060099

20/06/2021 -

-

14713 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060095

20/06/2021 -

-

14714 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060092

20/06/2021 -

-

14715 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064060091
บาท

20/06/2021 -

-

14716 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064060096

20/06/2021 -

-

หน ้า 1425

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064060125
20/06/2021 บาท

14718 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060123

20/06/2021 -

-

14719 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060130

20/06/2021 -

-

14720 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064060126

20/06/2021 -

-

14721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064060122
บาท

20/06/2021 -

-

14722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064060111

20/06/2021 -

-

14723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060106

20/06/2021 -

-

หน ้า 1426

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

14725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

14726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

14727 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.จิราพร)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชยา กาบขุนทด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060104
20/06/2021 -

PR3600064060113

20/06/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060098

20/06/2021 -

-

3,531.00

3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
3,531.00 บาท

PR3600064060135

21/06/2021 -

-

14728 ขออนุมัติจางเปลี่ยนสตอปวาวลน้ําประปาและสตอปวาวลเครื่องกรอง
น้ํา จํานวน 1 งาน คลินิกกายภาพบําบัด (จายคุณสมศักดิ์)

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่ตกลงจาง
900.00 บาท

PR3600064060133

21/06/2021 -

-

14729 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ปการศึกษา 2564 (อ.กนกพร)

12,165.90

12,165.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
12,165.90 บาท

PO3600064060014

21/06/2021 -

-

14730 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว สําหรับ
นิสิตชีวเวชศาสตร

3,605.90

3,605.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแอล ไบโอเทค จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060134
3,605.90 บาท

21/06/2021 -

-

14731 ขออนุมัติจัดวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา 2563

6,248.80

6,248.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 6,248.80 PR3600064060142
บาท

22/06/2021 -

-

หน ้า 1427

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14732 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060137
22/06/2021 -

14733 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064060152

22/06/2021 -

-

14734 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060154

22/06/2021 -

-

14735 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060153

22/06/2021 -

-

14736 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060155

22/06/2021 -

-

14737 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060156

22/06/2021 -

-

14738 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060143

22/06/2021 -

-

หน ้า 1428

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14739 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060144
22/06/2021 -

14740 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060145

22/06/2021 -

-

14741 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060149

22/06/2021 -

-

14742 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060148
15,000.00 บาท

22/06/2021 -

-

14743 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060146

22/06/2021 -

-

14744 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060150
15,000.00 บาท

22/06/2021 -

-

14745 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

22/06/2021 -

-

หน ้า 1429

PR3600064060147

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14746 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060151
22/06/2021 -

14747 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060136

22/06/2021 -

-

14748 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060138

22/06/2021 -

-

14749 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064060139

22/06/2021 -

-

14750 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 50 เลม เพื่อใชสําหรับ
การจัดทําเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ดานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร (จายทราย)

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง Leeda copy ราคาที่ตกลงจาง 3,500.00 บาท

PR3600064060141

22/06/2021 -

-

14751 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064060175
บาท

23/06/2021 -

-

14752 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064060164
บาท

23/06/2021 -

-

หน ้า 1430

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14753 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060176
23/06/2021 -

14754 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060173

23/06/2021 -

-

14755 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060171

23/06/2021 -

-

14756 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060174

23/06/2021 -

-

14757 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060165

23/06/2021 -

-

14758 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060166

23/06/2021 -

-

14759 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060169

23/06/2021 -

-

หน ้า 1431

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14760 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060167
23/06/2021 -

14761 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064060168
บาท

23/06/2021 -

-

14762 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064060172
บาท

23/06/2021 -

-

14763 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064060170
บาท

23/06/2021 -

-

14764 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060163

23/06/2021 -

-

14765 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060161

23/06/2021 -

-

14766 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064060159
บาท

23/06/2021 -

-

หน ้า 1432

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14767 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564
14768 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 จํานวน 2.852 ลิตร (เงินหมุน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

80.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
80.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060162
23/06/2021 -

PR3600064060160

23/06/2021 -

-

14769 ขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 8 เลม เพื่อใช
สําหรับยื่นขอรับรองหลักสูตรวท.บ. (เทคนิคการแพทย) ปรับปรุง พ.ศ.
2565 จากสภาเทคนิคการแพทย (งานพัสดุ)

1,280.00

1,280.00 เฉพาะเจาะจง สดใส กอบป ราคาที่ตกลงจาง 1,280.00 บาท

PR3600064060191

24/06/2021 -

-

14770 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คระบบไฟฟา จํานวน 1 งาน (ชั้น 4)

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เอส ธนบุรี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
67,410.00 บาท

PO3600064060015

24/06/2021 -

-

14771 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060179

24/06/2021 -

-

14772 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060177

24/06/2021 -

-

14773 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060178

24/06/2021 -

-

14774 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060188

24/06/2021 -

-

หน ้า 1433

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14775 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

14776 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

14777 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

14778 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

9,000.00

14779 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060180
24/06/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064060186
บาท

24/06/2021 -

-

PR3600064060182

24/06/2021 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060181

24/06/2021 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060184

24/06/2021 -

-

14780 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064060185

24/06/2021 -

-

14781 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

PR3600064060187

24/06/2021 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

หน ้า 1434

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14782 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060198
25/06/2021 -

14783 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064060200
บาท

25/06/2021 -

-

14784 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060202
5,000.00 บาท

25/06/2021 -

-

14785 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060201

25/06/2021 -

-

14786 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064060199

25/06/2021 -

-

14787 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060194

25/06/2021 -

-

14788 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060197

25/06/2021 -

-

หน ้า 1435

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14789 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064060195
25/06/2021 -

14790 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064060193
บาท

25/06/2021 -

-

14791 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060192

25/06/2021 -

-

14792 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064060196

25/06/2021 -

-

14793 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064060203

25/06/2021 -

-

14794 ขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสาร จํานวน 100 แผน เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทางโภชนบําบัด
และการกําหนดอาหารปการศึกษา 2564 (งานพัสดุ)

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง บานฉางซีร็อก ราคาที่ตกลงจาง 100.00 บาท

PR3600064060208

27/06/2021 -

-

14795 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 21 รายการ เพื่อใช
สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทาง
โภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564 กลุมดนัย (งาน
พัสดุ)

1,845.00

1,845.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่ตกลงจาง 1,845.00 บาท

PR3600064060210

27/06/2021 -

-

14796 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 7 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ปการศึกษา 2564 (อ.นิรมล)

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
11,877.00 บาท

PO3600064060016

27/06/2021 -

-

หน ้า 1436

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14797 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ปการศึกษา 2564 (อ.พลาธิป)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,680.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
3,680.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060209
27/06/2021 3,680.80 บาท

14798 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 27 รายการ เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68322160 ชีวกลศาสตรการ
เคลื่อนไหวในมนุษย

9,061.05

9,061.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060212
9,061.05 บาท

27/06/2021 -

-

14799 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาสาขากายภาพบําบัด

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060216
8,300.00 บาท

28/06/2021 -

-

14800 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย จํานวน 23 กลอง และถุงมือชนิดมีแปง
จํานวน 232 กลอง (สาขากายภาพบําบัด)

51,838.29

51,838.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด ราคา PO3600064060017
ที่ตกลงจาง 51,838.29 บาท

28/06/2021 -

-

14801 ขออนุมัติจัดซื้อสายแปลงสัญญาณ Apple AV Lighting จํานวน 1 ชุด
เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 68335160 กายภาพบําบัด
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2 และรายวิชา 68322160 ชีวกลศาสตร
การเคลื่อนไหวในมนุษย สําหรับนิสิตสาขากายภาพบําบัด ชั้นปที่ 3

1,990.00

1,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064060214
1,990.00 บาท

28/06/2021 -

-

14802 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็คระบบไฟฟา จํานวน 1 งาน (ชั้น 4)

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เอส ธนบุรี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
1,605.00 บาท

PR3600064060217

29/06/2021 -

-

13,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง
13,400.00 บาท

PO3600064060018

29/06/2021 -

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลูกน้ําเซอรวิส

PR3800064050058

04/06/2564 -

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลูกน้ําเซอรวิส

PR3800064060016

04/06/2564 -

-

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064060017

08/06/2564 -

-

14803 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอรสี จํานวน 4 กลอง

14804 จางพิมพปกและเขาเลมเอกสาร เลมรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตรปการศึกษา2563 (6 หลักสูตร) จํานวน 56 เลม
14805 จางปริ้นปกพรอมเขาเลมสันกาว จํานวน 5 เลม
14806 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

13,400.00

หน ้า 1437

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14807 ซื้อเข็มหมุด จํานวน 10 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
485.00

14808 ซื้อสีน้ํากึ่งเงา จํานวน 3 แกลอน

2,210.00

14809 ซื้อสาย HDMI จํานวน 18 เสน

12,412.00

14810 สั่งทําตรายาง จํานวน 7 อัน (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
14811 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 55 ถัง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
2,210.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ
12,412.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064060025
10/06/2564 PR3800064060026

10/06/2564 -

-

PO3800064060002

11/06/2564 -

-

1,390.00

1,390.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ

PR3800064060030

14/06/2564 -

-

1,925.00

1,925.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน

PR3800064060031

14/06/2564 -

-

911.00

911.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800064060039

16/06/2564 -

-

14812 ซื้อวัสดุงานซอม สีน้ําภายใน 2 แกลอน สีโปวปูน 1 กระปุก เกียงโปว
ปูน 1 อัน ตลับเมตร 1 อัน กระดาษทราย 2 แผน
14813 ซื้อของรางวัล (แผนรองเมาส) จํานวน 10 อัน สําหรับใชมอบใน
โครงการเตรียมความพรอมนิสิตชั้นปที่ 1 กอนเปดเรียน 1/2564
14814 ซื้อ แกว ผาเช็ดมือ ผาอเนกประสงค กลองลอเลื่อน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3800064060040

16/06/2564 -

-

2,816.24

2,816.24 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน

PR3800064060043

17/06/2564 -

-

14815 จางซักผาคลุมโตะ จํานวน 35 ผืน

1,575.00

1,575.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด

PR3800064060056

23/06/2564 -

-

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064060059

28/06/2564 -

-

296.00

296.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800064060060

28/06/2564 -

-

PO3800064060003

28/06/2564 -

-

14816 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
14817 ซื้อวัสดุงานซอม สีโปว ลูกกลิ้งทาสี น้ํากลั่น
14818 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 8 หลอด

29,150.00

29,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

14819 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บางสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060001

01/06/2564 -

-

14820 จางเหมาประชาสัมพันธ

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด/เสนอราคา
32,100.00 บาท

PO3900064060001

01/06/2564 -

-

หน ้า 1438

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14821 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14822 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064060014

18/06/2564 -

-

14823 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064060015

18/06/2564 -

-

14824 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064060016
บาท

18/06/2564 -

-

14825 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064060017

18/06/2564 -

-

14826 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060018

18/06/2564 -

-

14827 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060019

18/06/2564 -

-

14828 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060020

18/06/2564 -

-

14829 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060021

18/06/2564 -

-

14830 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060022

18/06/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

หน ้า 1439

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060013
18/06/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14831 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060023
18/06/2564 -

14832 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060024
บาท

18/06/2564 -

-

14833 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060025
บาท

18/06/2564 -

-

14834 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060027
บาท

18/06/2564 -

-

14835 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060028

18/06/2564 -

-

14836 จางบุคคลปฏิบัติงานนักษึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064060029
บาท

18/06/2564 -

-

14837 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060030

18/06/2564 -

-

14838 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064060031

18/06/2564 -

-

14839 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060032

18/06/2564 -

-

14840 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพียรงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060033

18/06/2564 -

-

หน ้า 1440

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14841 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14842 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064060035
บาท

18/06/2564 -

-

14843 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064060036

18/06/2564 -

-

14844 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064060037

18/06/2564 -

-

14845 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064060038

18/06/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060034
18/06/2564 -

14846 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ปองศรี/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060039
บาท

18/06/2564 -

-

14847 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060040

18/06/2564 -

-

14848 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060041

18/06/2564 -

-

14849 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060042

18/06/2564 -

-

14850 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060043

18/06/2564 -

-

หน ้า 1441

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14851 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14852 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060046
บาท

18/06/2564 -

-

14853 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060047

18/06/2564 -

-

14854 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060048

18/06/2564 -

-

14855 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060049

18/06/2564 -

-

14856 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060050

18/06/2564 -

-

14857 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064060051

18/06/2564 -

-

14858 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064060052
5,000.00 บาท

18/06/2564 -

-

14859 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060053

18/06/2564 -

-

14860 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060054

18/06/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

หน ้า 1442

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060045
18/06/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14861 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14862 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064060056
บาท

18/06/2564 -

-

14863 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064060057

18/06/2564 -

-

14864 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064060058

18/06/2564 -

-

14865 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064060059

18/06/2564 -

-

14866 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060060

18/06/2564 -

-

14867 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060061

18/06/2564 -

-

14868 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060062

18/06/2564 -

-

14869 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060063

18/06/2564 -

-

14870 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060064
บาท

18/06/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

หน ้า 1443

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060055
18/06/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14871 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14872 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060066

18/06/2564 -

-

14873 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060067

18/06/2564 -

-

14874 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ใจอุน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060068

18/06/2564 -

-

14875 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060069

18/06/2564 -

-

14876 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064060070
บาท

18/06/2564 -

-

14877 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060071

18/06/2564 -

-

14878 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064060072

18/06/2564 -

-

14879 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060073

18/06/2564 -

-

14880 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ สอนธรรม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060074

18/06/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

หน ้า 1444

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060065
18/06/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14881 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064060075
18/06/2564 -

14882 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064060076

18/06/2564 -

-

14883 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064060077

18/06/2564 -

-

14884 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนนิสา ชูอิ่ม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064060078

18/06/2564 -

-

14885 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินตรา อักษร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064060079

18/06/2564 -

-

14886 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกาญจน ชัยนันทนาพร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060080

18/06/2564 -

-

14887 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064060081

18/06/2564 -

-

14888 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060082

18/06/2564 -

-

14889 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060083
บาท

18/06/2564 -

-

14890 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

18/06/2564 -

-

หน ้า 1445

PR3900064060084

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14891 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14892 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060086

18/06/2564 -

-

14893 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060087

18/06/2564 -

-

14894 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรเมธ ไมพานิช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060088

18/06/2564 -

-

14895 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060089

18/06/2564 -

-

14896 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060090

18/06/2564 -

-

14897 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060091

18/06/2564 -

-

14898 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060092

18/06/2564 -

-

14899 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060093

18/06/2564 -

-

14900 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

18/06/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

หน ้า 1446

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060085
18/06/2564 -

PR3900064060094

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14901 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060095
21/06/2564 -

14902 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064060096

21/06/2564 -

-

14903 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064060097

21/06/2564 -

-

14904 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064060098

21/06/2564 -

-

14905 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064060099

21/06/2564 -

-

14906 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060100

21/06/2564 -

-

14907 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060101

21/06/2564 -

-

14908 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060102

21/06/2564 -

-

14909 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060103

21/06/2564 -

-

14910 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาดี/เสนอราคา 15,000.00 บาท

21/06/2564 -

-

หน ้า 1447

PR3900064060104

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14911 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060105
21/06/2564 -

14912 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060106

21/06/2564 -

-

14913 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060107

21/06/2564 -

-

14914 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัช จีนสลุต/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064060108

21/06/2564 -

-

14915 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060109
บาท

21/06/2564 -

-

14916 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060110

21/06/2564 -

-

14917 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064060111
บาท

21/06/2564 -

-

14918 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060112

21/06/2564 -

-

14919 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064060113
บาท

21/06/2564 -

-

14920 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

21/06/2564 -

-

หน ้า 1448

PR3900064060114

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14921 จางเหมาถายเอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,958.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,958.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค/เสนอราคา 6,958.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060115
22/06/2564 -

14922 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064060116

22/06/2564 -

-

14923 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064060117

22/06/2564 -

-

14924 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064060118
บาท

22/06/2564 -

-

14925 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064060119

22/06/2564 -

-

14926 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064060120

22/06/2564 -

-

14927 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060121

22/06/2564 -

-

14928 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060122

22/06/2564 -

-

14929 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060123

22/06/2564 -

-

14930 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060124

22/06/2564 -

-

หน ้า 1449

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14931 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14932 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060126
บาท

22/06/2564 -

-

14933 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060127
บาท

22/06/2564 -

-

14934 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060128

22/06/2564 -

-

14935 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พัชรมัย เจนสัญญายุทธ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060129

22/06/2564 -

-

14936 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060130

22/06/2564 -

-

14937 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064060131
บาท

22/06/2564 -

-

14938 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060132

22/06/2564 -

-

14939 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060133

22/06/2564 -

-

14940 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

22/06/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

หน ้า 1450

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064060125
22/06/2564 -

PR3900064060134

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14941 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064060135
22/06/2564 -

14942 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064060136
บาท

22/06/2564 -

-

14943 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064060137

22/06/2564 -

-

14944 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064060138

22/06/2564 -

-

14945 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สืบคา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064060139

22/06/2564 -

-

14946 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิศ สุขประเสริฐ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060142

22/06/2564 -

-

14947 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060143
บาท

22/06/2564 -

-

14948 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060144

22/06/2564 -

-

14949 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060145
บาท

22/06/2564 -

-

14950 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064060146

22/06/2564 -

-

หน ้า 1451

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14951 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064060147
22/06/2564 บาท

14952 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060148

22/06/2564 -

-

14953 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064060149

22/06/2564 -

-

14954 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060150

22/06/2564 -

-

14955 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064060151

22/06/2564 -

-

14956 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060152

22/06/2564 -

-

14957 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064060153

22/06/2564 -

-

14958 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064060154

22/06/2564 -

-

14959 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064060155

22/06/2564 -

-

14960 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชีง จ.ชลบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

22/06/2564 -

-

หน ้า 1452

PR3900064060156

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14961 จางบุคคลปฏิบัติงานนักวิจัยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ 3 งวด ก.ค.
2564-ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
75,000.00

14962 ขอจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการจัดทํางานและการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส
14963 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2564

35,764.00

14964 ขอจัดจางเหมาบริการทาสี ปายชื่อคณะศิลปกรรมศาสตร และองคพระ
พิฆเนศ คณะศิลปกรรมศาสตร
14965 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเตาเผา ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส
14966 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาบัณฑิตศึกษาและ
สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
14967 ขอจัดจางเหมาบริการทาสีหองพักรับรอง และหองเรียนสาขา
บัณฑิตศึกษา
14968 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

27,500.00

14969 ขอจัดซื้อแกสเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

800.00

3,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชญาดา ประเสริฐศรี/เสนอราคา
75,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3900064060002
30/06/2564 -

35,764.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0800064060003

01/06/2564 -

-

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม

PR0800064060001

01/06/2564 -

-

PR0800064060002

01/06/2564 -

-

PR0800064060016

08/06/2564 -

-

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ กองมวง

14,842.83

14,842.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0800064060017

11/06/2564 -

-

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม

PO0800064060001

11/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวย แจงศุภนิมิต

PR0800064060018

11/06/2564 -

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย

PR0800064060029

15/06/2564 -

-

14970 ขอจัดจางเหมาบริการจัดทําเครื่องบวงสรวงพระพิฆเนศ ในการจัดทํา
โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร ปการศึกษา 2564

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาพรหม โหงจาย

PR0800064060028

15/06/2564 -

-

14971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800064060053

29/06/2564 -

-

14972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800064060057

29/06/2564 -

-

หน ้า 1453

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064060060
29/06/2564 -

14974 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800064060059

29/06/2564 -

-

14975 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800064060058

29/06/2564 -

-

14976 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800064060055

29/06/2564 -

-

14977 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800064060046

29/06/2564 -

-

14978 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800064060048

29/06/2564 -

-

14979 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800064060050

29/06/2564 -

-

14980 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800064060049

29/06/2564 -

-

14981 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800064060052

29/06/2564 -

-

14982 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800064060054

29/06/2564 -

-

หน ้า 1454

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14983 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064060056
29/06/2564 -

14984 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนมิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800064060047

29/06/2564 -

-

14985 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800064060063

29/06/2564 -

-

14986 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800064060061

29/06/2564 -

-

14987 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800064060062

29/06/2564 -

-

14988 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

PR0800064060065

29/06/2564 -

-

14989 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา
เดือนมิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800064060064

29/06/2564 -

-

14990 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนมิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800064060051

29/06/2564 -

-

14991 ขออนุมัติติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP Cat6 อาคารปฏิบัติการคณะ
ดนตรีและการแสดง

67,500.00

67,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง
67,500 บาท

PR4200064060012

02/06/2564 -

-

14992 ขออนุมัติจัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นอาคารเรียน

46,500.00

46,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่ตกลงซื้อ 46,500 PR4200064060013
บาท

02/06/2564 -

-

หน ้า 1455

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14993 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 8,618 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4200064060017
10/06/2564 -

14994 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพเดช สุทธิเรือง/ราคาที่ตกลงจาง 4,800 บาท PR4200064060020

14/06/2564 -

-

14995 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาของที่ระลึกในการเขาพบผูบริหารคณะ
ศิลปกรรมศาสตรเพื่อขอบคุณในการใหความอนุเคราะหใชพื่นที่จัดการ
เรียนการสอน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา/ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 บาท

PR4200064060027

23/06/2564 -

-

14996 ขอจางถายเอกสารเขาเลม รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
(Feedback) ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563
14997 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

712.00

712.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสาร ไทยแกว

PR4300064060007

15/06/2021 -

-

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360

PR4500064060007

07/06/2564 -

-

4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด/ราคาที่ PR4500064060008
ตกลงซื้อ 4,622.40
9,313.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500064060010
9,313.25
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360
PR4500064060013

07/06/2564 -

-

09/06/2564 -

-

15/06/2564 -

-

18/06/2564 -

-

28/06/2564 -

-

PR4500064060026

30/06/2564 -

-

683.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 683.50 PR7080064060001
บาท

01/06/2021 -

-

14998 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษเช็ดมือ

4,622.40

14999 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

9,313.25

15000 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง
15001 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน
15002 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง
15003 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอง 707
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
15004 วัตถุดิบ จํานวน 2 รายการ(น้ําแข็ง,นมจืด)

360.00
9,142.04
360.00
34,081.00
683.50

9,142.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500064060015
9,142.04
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360
PR4500064060024
34,081.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/ราคาที่ตกลงจาง 34,081

หน ้า 1456

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15005 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 32 รายการ

15006 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,748.29

683.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,748.29 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่
เสนอ 15,748.29 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080064060003
07/06/2021 -

683.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 683.50 PR7080064060004
บาท

09/06/2021 -

-

15007 สินคา(ขนมจีบไก) จํานวน 1 รายการ

3,595.20

3,595.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 3595.20
บาท

PR7080064060005

14/06/2021 -

-

15008 สินคา(ขนม)จํานวน 8 รายการ,วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย
จํานวน 3 รายการ,วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

4,703.00

4,703.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 4,703.00 บาท

PR7080064060006

16/06/2021 -

-

15009 สินคา(วอลลไอศกรีมแทง) จํานวน 23 รายการ

7,178.24

7,178.24 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080064060008
7,178.24 บาท

21/06/2021 -

-

15010 วัตถุดิบ(นาแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

733.50

733.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 733.50 PR7080064060007
บาท

21/06/2021 -

-

15011 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง) จํานวน 1 รายการ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 500.00 PR7080064060009
บาท

28/06/2021 -

-

PR7000064060002

01/06/2021 -

-

PR7000064050041

01/06/2021 -

-

15012 จางเปลี่ยนSafety Valve เครื่องปมอากาศ/เครื่องเติมอากาศ จํานวน
1 งาน

6,206.00

15013 จางทําวิดีโอพรีเซนต คุณภาพสูง Full HD แนะนําสถาบันวิทยาศาสตร
ทางทะเล พากษไทย พรอมทั้งตัดตอและลงเสียงแบบไมติดลิขสิทธิ์
ความยาวไมเกิน 10 นาที (เงินบริจาค-จัดทําสื่อเผยแพรดาน
วิทยาศาสตรทางทะเล)

95,000.00

6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จํากัด / ราคาที่
เสนอ 6,206.00 บาท
95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน อิมเมจ จํากัด / ราคาที่เสนอ
94,962.50 บาท

หน ้า 1457

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15014 จางทําฝาครอบกลองจุลทรรศน จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูขวัญ เฟอรนิช จํากัด / ราคาที่เสนอ
3,350.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060003
01/06/2021 -

15015 วัสดุสํานักงาน(ถาดพลาสติก) จํานวน 1 รายการ

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดโซ ซังเกียว(ประเทศไทย) จํากัด / ราคา PR7000064060006
ที่เสนอ 480.00 บาท

01/06/2021 -

-

15016 แลคซีนผา จํานวน 1 รายการ

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 240.00 บาท

PR7000064060005

01/06/2021 -

-

PR7000064060004

01/06/2021 -

-

15017 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

15018 คาจางถายเอกสาร จํานวน 1,090 แผน

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด / ราคาที่
เสนอ 10,160.00 บาท

327.00

327.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด / ราคาที่เสนอ
327.00 บาท

PR7000064060011

02/06/2021 -

-

15019 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

PR7000064060014

04/06/2021 -

-

15020 วัสดุคอมพิวเตอร(หัวหมึกเครื่องพิมพ HP Designjet T1300) จํานวน 1
รายการ

3,850.00

3,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000064060013
3,850.00 บาท

04/06/2021 -

-

PR7000064060015

04/06/2021 -

-

PR7000064060018

04/06/2021 -

-

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000064060012
2,400.00 บาท

04/06/2021 -

-

15021 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 22/64 จํานวน 10 เที่ยว

15022 ถานกระดุม จํานวน 1 รายการ

15023 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ HP Officejet 7110) จํานวน 2
รายการ

33,000.00

600.00

2,400.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท
600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 500.00 บาท

หน ้า 1458

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15024 จางซอมเครื่องปรับอากาศ (ขนาด 48,000BTU.) จํานวน 1 งาน

15025 พลาสติกเคลือบบัตร จํานวน 1 รายการ

15026 วัสดุโฆษณา(ปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด) จํานวน 2 รายการ

15027 วัสดุสํานักงาน(เขาสตอก) จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00

500.00

1,000.00

810.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง รุงแอร / ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท

500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 390.00 บาท

PR7000064060020

07/06/2021 -

-

PR7000064060022

07/06/2021 -

-

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 810.00 บาท

PR7000064060019

07/06/2021 -

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
1,000.00 บาท
810.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060023
07/06/2021 -

15028 โหลแกว จํานวน 4 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ,
บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน) /
ราคาที่เสนอ 2,891.00 บาท

PR7000064060036

08/06/2021 -

-

15029 วัสดุการเกษตร(ปมแชหมุนเวียนน้ําแบบแกนเซรามิค) จํานวน 2 รายการ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บอล อะควอเรี่ยม จตุจักรชลบุร(ี T33) / ราคาที่
เสนอ 5,200.00 บาท

PR7000064060035

08/06/2021 -

-

15030 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 (เงินรับ
ฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

33,940.00

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000064060003

09/06/2021 -

-

15031 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 7 เดือนเมาายน 2564 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064060004
บาท

09/06/2021 -

-

15032 วัสดไฟฟา และวัสดุซอมบํารุง จํานวน 2 รายการ

15033 คาจางเหมากําจัดปลวกของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 2
เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด / ราคาที่เสนอ
7,383.00 บาท

PR7000064060043

09/06/2021 -

-

12,037.50

12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด
/ ราคาที่เสนอ 12,037.50 บาท

PR7000064060040

09/06/2021 -

-

หน ้า 1459

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15034 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)
15035 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน เดือนมีนาคม 2564 (เงินรับฝากเงิน
รายได-คชจ.โลกใตทะเล)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,000.00

33,940.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064060002
09/06/2021 บาท
33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000064060001

09/06/2021 -

-

15036 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท

PR7000064060042

09/06/2021 -

-

15037 จางซอมแซมเครื่องทําน้ําเย็น-ชิลเลอร(สําหรับตูปลาใหญ) จํานวน 2
เครื่อง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064060041

09/06/2021 -

-

15038 จางตรวจเช็คระยะการใชงานเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง-รถยนตกระบะ
Vigo(หมายเลขทะเบียน กม280-ชลบุร)ี จํานวน 1 งาน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR7000064060052
สาขาหนองมนบางพระ / ราคาที่เสนอ 2,525.74
บาท

10/06/2021 -

-

15039 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพEpson L3110) จํานวน 4 รายการ

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000064060050

10/06/2021 -

-

15040 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคารบอเนต) จํานวน 1 รายการ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพานิช / ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

PR7000064060051

10/06/2021 -

-

15041 ถายเอกสาร พรอมเขาเลม จํานวน 1รายการ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000064060056

14/06/2021 -

-

15042 ตรวจเช็คสวิทยไฟถอยหลัง พรอมคาบริการ (รถยนตVigo กม280ชลบุร)ี สวทล. 5203002010005 จํานวน 1 งาน

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด PR7000064060055
สาขาหนองมนบางพระ / ราคาที่เสนอ 1,120.02
บาท

14/06/2021 -

-

รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย / ราคาที่
เสนอ 3,500.00 บาท

หน ้า 1460

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15043 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060062
16/06/2021 -

15044 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064060063
บาท

16/06/2021 -

-

15045 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060061

16/06/2021 -

-

15046 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060064

16/06/2021 -

-

15047 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติกุล เอื้อเฟอ / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060065

16/06/2021 -

-

15048 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสรวี วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060083

17/06/2021 -

-

15049 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060079

17/06/2021 -

-

หน ้า 1461

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15050 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060080
17/06/2021 -

15051 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060081

17/06/2021 -

-

15052 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060082

17/06/2021 -

-

15053 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา / ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064060069

17/06/2021 -

-

15054 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064060070
บาท

17/06/2021 -

-

15055 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060071

17/06/2021 -

-

15056 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060072

17/06/2021 -

-

หน ้า 1462

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15057 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060073
17/06/2021 -

15058 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060128

17/06/2021 -

-

15059 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060127

17/06/2021 -

-

15060 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060124

17/06/2021 -

-

15061 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ / ราคาที่เสนอ PR7000064060125
5,000.00 บาท

17/06/2021 -

-

15062 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060126

17/06/2021 -

-

15063 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060074

17/06/2021 -

-

หน ้า 1463

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15064 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060075
17/06/2021 -

15065 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060076

17/06/2021 -

-

15066 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060078

17/06/2021 -

-

15067 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064060077

17/06/2021 -

-

15068 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060129

17/06/2021 -

-

15069 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060132

17/06/2021 -

-

15070 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064060133
บาท

17/06/2021 -

-

หน ้า 1464

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15071 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060130
17/06/2021 -

15072 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060131

17/06/2021 -

-

15073 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060099

17/06/2021 -

-

15074 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060101

17/06/2021 -

-

15075 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060102

17/06/2021 -

-

15076 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064060100

17/06/2021 -

-

15077 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064060103

17/06/2021 -

-

หน ้า 1465

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15078 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล / ราคาที่เสนอ PR7000064060123
17/06/2021 5,000.00 บาท

15079 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060122

17/06/2021 -

-

15080 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064060120

17/06/2021 -

-

15081 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ/ ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064060121
บาท

17/06/2021 -

-

15082 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064060119

17/06/2021 -

-

15083 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060089

17/06/2021 -

-

15084 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060090

17/06/2021 -

-

หน ้า 1466

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15085 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060091
17/06/2021 บาท

15086 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060092

17/06/2021 -

-

15087 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จันทรงาม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060093

17/06/2021 -

-

15088 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060094
บาท

17/06/2021 -

-

15089 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060097

17/06/2021 -

-

15090 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064060095

17/06/2021 -

-

15091 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

17/06/2021 -

-

หน ้า 1467

PR7000064060096

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15092 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060098
17/06/2021 -

15093 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060110

17/06/2021 -

-

15094 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060111
บาท

17/06/2021 -

-

15095 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060112
บาท

17/06/2021 -

-

15096 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060113

17/06/2021 -

-

15097 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060114

17/06/2021 -

-

15098 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060115
บาท

17/06/2021 -

-

หน ้า 1468

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15099 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060116
17/06/2021 บาท

15100 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060109

17/06/2021 -

-

15101 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060118

17/06/2021 -

-

15102 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060117
บาท

17/06/2021 -

-

15103 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060084

17/06/2021 -

-

15104 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060085
บาท

17/06/2021 -

-

15105 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

17/06/2021 -

-

หน ้า 1469

PR7000064060086

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15106 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060088
17/06/2021 บาท

15107 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060087

17/06/2021 -

-

15108 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064060104

17/06/2021 -

-

15109 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060107
บาท

17/06/2021 -

-

15110 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060108

17/06/2021 -

-

15111 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064060106

17/06/2021 -

-

15112 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064060105

17/06/2021 -

-

หน ้า 1470

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15113 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 12 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเชี่ยน แอนด ซี อะแควเรี่ยม /ราคาที่เสนอ
24,750.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060134
17/06/2021 -

15114 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง ลัคกี้การเดนท /ราคาที่เสนอ 2,840.00 บาท

PR7000064060135

18/06/2021 -

-

15115 วัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ

1,580.00

1,580.00 เฉพาะเจาะจง ทายตลาดการเกษตร ,บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล
PR7000064060136
จํากัด สาขาบางแสน / ราคาที่เสนอ 1,531.00 บาท

18/06/2021 -

-

15116 แบตเตอรี่แหง (รถยนตตู นค5262-ชลบุร)ี จํานวน 1 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุนหลีแบตเตอรี่ / ราคาที่เสนอ 2,200.00 บาท

PR7000064060138

21/06/2021 -

-

15117 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซนเตอร จํากัด(มหาชน) /
ราคาที่เสนอ 1,066.00 บาท

PR7000064060137

21/06/2021 -

-

15118 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060173

22/06/2021 -

-

15119 ยาง Bridestone265/70 R16 พรอมบริการเปลี่ยนยาง (รถยนต
กระบะVigo หมายเลขทะเบียน กม-280 ชลบุร(ี สวทล.
2320-001-0002/48) จํานวน 1 งาน

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต / ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท PR7000064060167

22/06/2021 -

-

15120 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060175

22/06/2021 -

-

15121 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัทนวิภา แทนคุณ/ ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060165
บาท

22/06/2021 -

-

หน ้า 1471

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15122 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060163
22/06/2021 -

15123 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060164

22/06/2021 -

-

15124 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060147

22/06/2021 -

-

15125 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060149

22/06/2021 -

-

15126 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060161

22/06/2021 -

-

15127 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060162
บาท

22/06/2021 -

-

15128 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

22/06/2021 -

-

หน ้า 1472

PR7000064060160

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15129 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15130 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15131 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060148
22/06/2021 -

PR7000064060166

22/06/2021 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060168
บาท

22/06/2021 -

-

15132 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060169
บาท

22/06/2021 -

-

15133 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060172

22/06/2021 -

-

15134 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064060170

22/06/2021 -

-

15135 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064060171

22/06/2021 -

-

หน ้า 1473

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15136 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060153
22/06/2021 -

15137 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060156

22/06/2021 -

-

15138 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060152

22/06/2021 -

-

15139 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060154
บาท

22/06/2021 -

-

15140 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060155

22/06/2021 -

-

15141 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 23/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000064060151

22/06/2021 -

-

15142 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060174

22/06/2021 -

-

หน ้า 1474

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15143 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060204
24/06/2021 -

15144 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060203

24/06/2021 -

-

15145 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060202

24/06/2021 -

-

15146 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060184

24/06/2021 -

-

15147 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060185

24/06/2021 -

-

15148 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060182

24/06/2021 -

-

15149 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060183

24/06/2021 -

-

หน ้า 1475

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15150 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060179
24/06/2021 -

15151 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060180

24/06/2021 -

-

15152 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060181

24/06/2021 -

-

15153 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. น้ําฝน จันทรควง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060230
บาท

24/06/2021 -

-

15154 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060221

24/06/2021 -

-

15155 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060226

24/06/2021 -

-

15156 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060228

24/06/2021 -

-

หน ้า 1476

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15157 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060223
24/06/2021 -

15158 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060224

24/06/2021 -

-

15159 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060225

24/06/2021 -

-

15160 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060222
บาท

24/06/2021 -

-

15161 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060227

24/06/2021 -

-

15162 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060229

24/06/2021 -

-

15163 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060194

24/06/2021 -

-

หน ้า 1477

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15164 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060196
24/06/2021 -

15165 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060198

24/06/2021 -

-

15166 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060200

24/06/2021 -

-

15167 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060199
บาท

24/06/2021 -

-

15168 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060195

24/06/2021 -

-

15169 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060191

24/06/2021 -

-

15170 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060192
บาท

24/06/2021 -

-

หน ้า 1478

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15171 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060193
24/06/2021 -

15172 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060197

24/06/2021 -

-

15173 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060245

24/06/2021 -

-

15174 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060236

24/06/2021 -

-

15175 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี สอาดนวม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060237

24/06/2021 -

-

15176 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060246

24/06/2021 -

-

15177 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060238

24/06/2021 -

-

หน ้า 1479

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15178 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060242
24/06/2021 บาท

15179 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060239

24/06/2021 -

-

15180 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060241

24/06/2021 -

-

15181 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060240

24/06/2021 -

-

15182 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060244

24/06/2021 -

-

15183 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064060214
บาท

24/06/2021 -

-

15184 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

24/06/2021 -

-

หน ้า 1480

PR7000064060213

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15185 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060206
24/06/2021 -

15186 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060207

24/06/2021 -

-

15187 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060215

24/06/2021 -

-

15188 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064060208

24/06/2021 -

-

15189 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064060209

24/06/2021 -

-

15190 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060210

24/06/2021 -

-

15191 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064060211

24/06/2021 -

-

หน ้า 1481

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15192 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บัณฑิตจบใหม)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ
15,000 บาท 15,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060212
24/06/2021 -

15193 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060220
บาท

24/06/2021 -

-

15194 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060216
บาท

24/06/2021 -

-

15195 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060217

24/06/2021 -

-

15196 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล / ราคาที่เสนอ PR7000064060218
9,000.00 บาท

24/06/2021 -

-

15197 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064060219

24/06/2021 -

-

15198 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064060190

24/06/2021 -

-

หน ้า 1482

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15199 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060188
24/06/2021 -

15200 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060189

24/06/2021 -

-

15201 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064060187

24/06/2021 -

-

15202 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลบึง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064060186

24/06/2021 -

-

15203 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060235

24/06/2021 -

-

15204 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064060234
บาท

24/06/2021 -

-

15205 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

24/06/2021 -

-

หน ้า 1483

PR7000064060232

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15206 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564
15207 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060231
24/06/2021 -

PR7000064060233

24/06/2021 -

-

15208 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060205

24/06/2021 -

-

15209 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (ประชาชนทั่วไป)
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 5 เดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064060201

24/06/2021 -

-

15210 วัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซนเตอร จํากัด(มหาชน) /
ราคาที่เสนอ 1,524.00 บาท

PR7000064060249

28/06/2021 -

-

PR7000064060253

29/06/2021 -

-

PR7000064060251

29/06/2021 -

-

9,999.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ดกูดครีเอชั่น จํากัด , บริษัทสยามแม็ค PR7000064060254
โคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 9,999.98 บาท

29/06/2021 -

-

15211 วัสดุ จํานวน 4 รายการ (หนากากอนามัย 3 รายการ, สติ๊กเกอร )
กิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลเนินฆอ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง-ขวัญเรือน (เงินรับฝากเงินแผนดิน)
15212 แมกุญแจสายยูคลองประตู จํานวน 1 รายการ

15213 วัสดุ จํานวน 6 รายการ (ปายไวนิล,ฟวเจอรบอรด,สติ๊กเกอร PP ขาว
,สบูเหลว,ถุงซิป, น้ํายาฆาเชื้อโรค) จัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ในพื้นที่ ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขวัญเรือน (เงินรับฝากเงินแผนดิน)

10,000.00

600.00

9,999.98

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Yolanda Shop, บริษัท เก็ดกูดครีเอชั่น
จํากัด / ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
600.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 450.00 บาท

หน ้า 1484

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15214 จางปมลูกกุญแจ จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

300.00 เฉพาะเจาะจง

รานกุญแจทอง / ราคาที่เสนอ 200 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064060257
30/06/2021 -

15215 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 8 รายการ

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000064060014

02/06/2564 -

-

15216 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

3,646.56

3,646.56 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064060013

02/06/2564 -

-

15217 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

3,402.60

3,402.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064060018

02/06/2564 -

-

995.10

995.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064060011

02/06/2564 -

-

PR9000064060025

02/06/2564 -

-

PR9000064060020

02/06/2564 -

-

15218 ขออนุมัตืซื้อน้ํามันเครื่องและบอลวาว จํานวน 3 รายการ
15219 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด
15220 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ

10,800.00
481.50

10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา
481.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

15221 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ

1,300.05

1,300.05 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000064060021

02/06/2564 -

-

15222 ขออนุมัติซอมแซมรถจักรยานยนต ขษฉ 644 ชลบุรี

1,980.00

1,980.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละ หาดวอน

PR9000064060012

02/06/2564 -

-

15223 ขออนุมัติซื้อยูเนียนปม จํานวน 2 อัน

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานพูลช็อป

PR9000064060019

02/06/2564 -

-

15224 ขออนุมัติซื้อสีน้ํามันและสวิงตักปลา

3,520.30

3,520.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064060024

02/06/2564 -

-

15225 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร

42,800.00

PR9000064060058

04/06/2564 -

-

PR9000064060059

14/06/2564 -

-

PR9000064060057

14/06/2564 -

-

15226 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ

5,995.21

15227 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลรถเข็น จํานวน 3 รายการ

1,660.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
5,995.21 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
1,660.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละ หาดวอน

หน ้า 1485

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15228 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกีฬา, อุปกรณสํานักงาน สุขศึกษาพลศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
71,960.00

15229 ขออนุมัติซื้อถานอัลคาไลน จํานวน 3 รายการ

4,560.00

15230 ขออนุมัติซื้อตาขายกันตก จํานวน 180 ตร.ม.

57,600.00

15231 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2 รายการ
15232 ขออนุมัติคาไสกรองเครื่องกรองน้ํา จํานวน 5 เครื่อง

1,950.00
11,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

71,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาทา สปอรต จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064060055
14/06/2564 -

4,560.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000064060056

14/06/2564 -

-

PR9000064060054

14/06/2564 -

-

1,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
รานแกละ หาดวอน
11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด

PR9000064060114

14/06/2564 -

-

PR9000064060113

14/06/2564 -

-

15233 ขออนุมัติคาวัสดุไฟฟา 3 รายการ

7,900.00

7,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว

PR9000064060129

17/06/2564 -

-

15234 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา 6 ราายการ

5,421.00

5,421.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064060125

17/06/2564 -

-

15235 ขออนุมัติคาวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ

13,070.00

13,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064060126

17/06/2564 -

-

15236 ขออนุมัติจางเหมาบริการกําจัดปลวก อาคารพิบูลรําลึก

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR9000064060153

23/06/2564 -

-

PR9000064060157

24/06/2564 -

-

PR9000064060158

24/06/2564 -

-

15237 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ

5,499.80

15238 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

13,400.00

5,499.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

15239 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการวันสุนทรภู

1,660.00

1,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR9000064060008

01/06/2564 -

-

15240 ขออนุมัติซื้อกระดาษ A4 จํานวน 20 รีม

2,140.00

PR9000064060022

02/06/2564 -

-

15241 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ

7,561.49

2,140.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
7,561.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000064060069

04/06/2564 -

-

PR9000064060080

04/06/2564 -

-

15242 ขออนุมัติลางเครื่องกรองน้ํา

45,870.00

45,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด
หน ้า 1486

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15243 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,960.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064060033
04/06/2564 -

15244 ขออนุมัติลางเครื่องปรับอากาศ มัธยมศึกษา

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000064060081

04/06/2564 -

-

15245 ขออนุมัติจางทําสติกเกอร จํานวน 200 แผน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น

PR9000064060036

04/06/2564 -

-

15246 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางประชุมคณะกรรมการบริหารรร.
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 8 มิ.ย. 64

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงรถ คาเฟ
นางอังษณา ปลื้มจันทร

PR9000064060038

07/06/2564 -

-

PR9000064060109

14/06/2564 -

-

PR9000064060108

14/06/2564 -

-

PR9000064060077

15/06/2564 -

-

PR9000064060079

15/06/2564 -

-

PR9000064060078

15/06/2564 -

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน เรืองศิริ
บริษัท แมคไทย จํากัด
นางสาวพิกุล ภาคนาม
โรงรถ คาเฟ
นางสาวรัตติมา ทัพลคร

PR9000064060093

15/06/2564 -

-

350.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค ผาสุก
นางสาวประนอม เจริญบัวทอย
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ทองมั่น

PR9000064060112

17/06/2564 -

-

PR9000064060132

18/06/2564 -

-

15247 ขออนุมัติซื้อสมุดเสนอเซ็น จํานวน 5 เลม
15248 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 32 รายการ

750.00
25,070.80

15249 ขออนุมัติซื้อวัสดุในโครงการคายผูนํานักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

2,110.00

15250 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการคายผูนํานักเรียน ประจําปการศึกษา
2564
15251 ขออนุมัติจางทําเสื้อ โครงการคายผูนํานักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

10,650.00

15252 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
รร.สาธิตฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มิ.ย. 2564

5,000.00

15253 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23-24 มิ.ย. 64
15254 ขออนุมัติคาเอกสารประชาสัมพันธ

350.00

30,000.00

2,000.00

750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
25,070.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
2,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
10,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันตา ไกรภักดี
รานอีสเทิรนโทรฟ
30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด

หน ้า 1487

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15255 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,381.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,381.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064060133
18/06/2564 -

15256 ขออนุมัติจางซอมเครื่องหั่นยอยหมู เลขครุภัณฑ 560401501000001

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง ผดุงแสงเฟอรนิเจอร

PR9000064060145

22/06/2564 -

-

15257 ขออนุมัติจัดซื้อไสกรองเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด

3,075.00

3,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด (สํานักงานใหญ)

PR9000064060147

22/06/2564 -

-

15258 ขออนุมัติจัดทําปาย จํานวน 2 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064060163

24/06/2564 -

-

15259 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 29 มิ.ย. 64

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงรถ คาเฟ
นางสาวสุธารัตน เรืองศิริ

PR9000064060169

28/06/2564 -

-

15260 ขออนุมัติจัดซื้อสติกเกอรไดคัทสําหรับงานฝายปฐมวัย

1,920.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR9000064060006

01/06/2564 -

-

15261 ขออนุมัติจางยายและซอมเครื่องปรับอากาศฝายปฐมวัย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

PR9000064060005

01/06/2564 -

-

15262 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเย็บเลมสารสัมพันธบานและโรงเรียน
จํานวน 379 เลม
15263 ขออนุมัติจัดจางยายจุดเชื่อมตอสัญญาณ Fiber Optic พรอมอุปกรณ

9,475.00

9,475.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000064060023

02/06/2564 -

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064060135

18/06/2564 -

-

15264 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลมงานวิชาการ

7,321.00

7,321.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000064060164

25/06/2564 -

-

15265 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ

5,395.00

5,395.00 เฉพาะเจาะจง รานคัดสรรเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน

PR9000064060092

01/06/2564 -

-

PR9000064060090

01/06/2564 -

-

15266 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 37 รายการ

52,009.00

52,009.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

15267 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ

4,949.00

4,949.00 เฉพาะเจาะจง ราน stationary เครื่องเขียน

PR9000064060091

01/06/2564 -

-

15268 จางซอมยูนิตทําฟน

7,008.50

7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด เด็นท ซัพพลาย จํากัด

PR8000064040182

01/06/2564 -

-

หน ้า 1488

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15269 ซื้อสายตรวจจับคลื่นไฟฟา

15270 ซื้อสายตอวัดความดัน NIBP จํานวน 5 เสน

15271 แบตเตอรี่ จํานวน 1 กอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064040187
01/06/2564 -

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064050101

01/06/2564 -

-

990.00

990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064050102

01/06/2564 -

-

15272 ซื้อ Perrazid 5 L จํานวน 12 แกลลอน

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064050228

01/06/2564 -

-

15273 ซื้อDiasafe plus filter จํานวน 22 ชิ้น

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064050229

01/06/2564 -

-

15274 ซื้อHemoflow F60s จํานวน 36 ชิ้น

17,325.00

17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064050232

01/06/2564 -

-

15275 ขออนุมัติซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ จํานวน 1
เครื่อง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064050242

01/06/2564 -

-

15276 ซื้อ Citrosteril 5L. จํานวน 24 แกลลอน

33,600.00

33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064050270

01/06/2564 -

-

15277 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

99,100.00

99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

PR8000064050335

01/06/2564 -

-

15278 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

PR8000064050341

01/06/2564 -

-

หน ้า 1489

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15279 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

15280 ซื้อTemno Needle Evolution 14gx11cm จํานวน 10 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00

11000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050342
01/06/2564 -

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลแตนท จํากัด PR8000064050343

01/06/2564 -

-

15281 ซื้อยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis 0.5%) Microrubl 300 ml
จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 150 ml (+Hibl 0.5%) Microrubl
150 ml จํานวน 500 ขวด

66,875.00

66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060007

01/06/2564 -

-

15282 ซื้อยา Ioversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray) จํานวน 15 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

PR8000064060011

01/06/2564 -

-

15283 ซื้อยา Dex Oph (Dex1mg+Neo5mg/ml) e.d 4 ml จํานวน 240
ขวด , Chloramphenicol 0.5% e.d 5 ml จํานวน 60 ขวด

3,758.40

3,758.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

PR8000064060012

01/06/2564 -

-

15284 ซื้อยา D 5 W 100 ml จํานวน 600 ถุง

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064060013

01/06/2564 -

-

15285 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

37,688.40

37,688.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064060014

01/06/2564 -

-

15286 ซื้อยา Galantamine 16 mg (Reminyl) ฉร. จํานวน 10 กลอง

32,463.80

32,463.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060015

01/06/2564 -

-

15287 ซื้อยา Methylprednisolone 1 gm inj (M-prednisolone) จํานวน
30 vial

41,700.00

41,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

PR8000064060016

01/06/2564 -

-

15288 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060019

02/06/2564 -

-

หน ้า 1490

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15289 ซื้อ Enzyme ลางมือ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,063.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060022
02/06/2564 -

15290 น้ํายาเลางเครื่อง

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060023

02/06/2564 -

-

15291 ซื้อ Non-Woven

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060024

02/06/2564 -

-

15292 ซื้อยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d (Taflotan-s) จํานวน 100 กลอง
, Dorzolamide HCl 2% e.d 5 ml (Trusopt) จํานวน 30 ขวด

63,343.50

63,343.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064060025

02/06/2564 -

-

15293 จางสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือหองปฏิบัติการ จํานวน 1 งาน

41,837.00

41,837.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PR8000064060026

02/06/2564 -

-

15294 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซม บํารุงรักษา จํานวน 14 รายการ

55,235.54

55,235.54 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR8000064060027

02/06/2564 -

-

15295 ซื้อเซ็นเซอรตรวจจับอากาศ จํานวน 2 อัน

35,200.00

35,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000064060028

02/06/2564 -

-

15296 ซื้อลอเครื่องตรวจจับคลื่นไฟฟาหัวใจ จํานวน 5 ลอ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

PR8000064060029

02/06/2564 -

-

15297 ซื้อ SpO2 Sensor (OEM) สําหรับเด็ก จํานวน 1 เสน

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064060030

02/06/2564 -

-

15298 ซื้อน้ํายาซักผา 2 รายการ

7,329.50

7,329.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จํากัด

PR8000064060031

02/06/2564 -

-

หน ้า 1491

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15299 ซื้อ Pad ของเครื่อง AED จํานวน 1 อัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,049.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลโคเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060032
02/06/2564 -

15300 ซอมเครื่องนึ่งฆาเชื้อ

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด

PO8000064060001

02/06/2564 -

-

15301 ซื้อสายตอลมหัวกรอฟน จํานวน 1 สาย

28,562.00

28,562.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด

PR8000064060034

02/06/2564 -

-

15302 สายตรวจจับคลื่นไฟฟา จํานวน 1 สาย

8,000.00

PR8000064060035

02/06/2564 -

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

15303 ซอมรถเข็นไฟฟา

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนชั่น ทีม (2020) จํากัด

PO8000064060002

02/06/2564 -

-

15304 ขออนุมัติซื้อเครื่องรับสัญญาณ และปุมกดพรอมแทนวาง จํานวน 3
รายการ

30,103.38

30,103.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรดิจี้ โซลูชั่น จํากัด

PO8000064060006

04/06/2564 -

-

15305 จัดซื้อเตาเรงพรอมขาตั้งอยางหนา จํานวน 2 ชุด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด

PR8000064060042

04/06/2564 -

-

15306 ซื้อลูกยาง EKG จํานวน 3 ชุด

2,520.00

2,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064060046

07/06/2564 -

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064060047

07/06/2564 -

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064060048

07/06/2564 -

-

15307 ซื้อสายตอ EKG 3 Leadwire จํานวน 2 ชิ้น

15308 ซื้อสาย EKG 3 Lead จํานวน 1 เสน

หน ้า 1492

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15309 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 1 กอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060049
07/06/2564 -

15310 ซื้อ Cuff ขนาด 27-35 Cm. จํานวน 10 ชิ้น

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064060050

07/06/2564 -

-

15311 ซื้อสาย Spo2 จํานวน 2 เสน

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064060051

07/06/2564 -

-

15312 ซื้อสายตรวจจับอุณหภูมิ จํานวน 1 สาย

5,060.00

5,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000064060052

07/06/2564 -

-

15313 ซื้อ วัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 15 รายการ

18,994.64

18,994.64 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR8000064060053

07/06/2564 -

-

15314 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 24 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

66,980.00

66,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064060056

07/06/2564 -

-

15315 ซื้อ วัสดุสํานักงานจํานวน 8 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

26,885.00

26,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064060057

07/06/2564 -

-

15316 ซื้อยา Protamine sulphate 10 mg/ml inj จํานวน 1 กลอง

10,593.00

10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060058

07/06/2564 -

-

15317 ซื้อยา Epoetin beta 75 mcg/0.3 ml (Mircera pfs) จํานวน 15
กลอง

81,052.50

81,052.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060059

07/06/2564 -

-

15318 ซื้อยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จํานวน 50 กลอง

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060060

07/06/2564 -

-

หน ้า 1493

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15319 ขอซื้อจอรับสัญญาณและปุมกดเรียกพนักงานและแทนวางปุมกดพรอม
อุปกรณเสริม จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,118.25

15320 ซื้อยา Clotrimazole 100 mg vaginal (CLOTRI V.T.) จํานวน 200
กลอง

2,200.00

15321 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml (albumin 20TRCS) จํานวน
50 vial

51,400.00

15322 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 1000 vial

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,118.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรดิจี้ โซลูชั่น จํากัด

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064060007
07/06/2564 -

PR8000064060062

07/06/2564 -

-

51,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา สภากาชาดไทย

PR8000064060063

07/06/2564 -

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064060064

07/06/2564 -

-

15323 ซื้อยา CefDinir 100 mg cap (Samnir) จํานวน 30 กลอง

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064060065

07/06/2564 -

-

15324 ซื้อยา Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) จํานวน 30 โหล

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064060066

07/06/2564 -

-

15325 ซื้อยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จํานวน 50 กลอง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064060067

07/06/2564 -

-

15326 ซื้อยา HPV vaccinr 9-Valent 0.5 ml prefilled syr (GARDASIL 9)
จํานวน 10 prefilled syr

54,677.00

54,677.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060068

07/06/2564 -

-

15327 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet (Japrolox) จํานวน 400 กลอง

40,232.00

40,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060069

07/06/2564 -

-

15328 ซื้อยา Hydrocortisone 10 mg tab (Cortef) จํานวน 30 ขวด

34,026.00

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060070

07/06/2564 -

-

หน ้า 1494

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15329 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

15330 ขออนุมัติจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
15331 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 12 PC

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,514.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050377
08/06/2564 -

5,760.99

5,760.99 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PR8000064060073

08/06/2564 -

-

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060074

08/06/2564 -

-

15332 จางซอมรถทะเบียน ขษ 9681

7,850.00

7,850.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท

PR8000064060075

08/06/2564 -

-

15333 ซอมรถทะเบียน นค 6733

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท

PR8000064060076

08/06/2564 -

-

PO8000064060008

08/06/2564 -

-

PR8000064060086

08/06/2564 -

-

15334 ขออนุมัติซื้อรถเข็นผูปวยนั่งชนิดพับได พรอมเสาน้ําเกลือ จํานวน 5 คัน

15335 ขอซื้อสาย Mini USB to USB cabel 5pin USB type B

15336 ซื้อ Citra-Lock 30% จํานวน 10 กลอง

15337 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

15338 ซื้อMicrowave Ablation Antennas (15G 150mm) จํานวน 1 ชิ้น

50,000.00

950.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จํากัด

950.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จํากัด

PR8000064060088

09/06/2564 -

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064060089

09/06/2564 -

-

PR8000064060093

09/06/2564 -

-

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด

หน ้า 1495

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15339 ซื้อยา Iodized oil fluid 480 mg/mL 10 mL (Lipiodol) ฉร. จํานวน
55,640.00
4 amp

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060094
09/06/2564 -

15340 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064060096

09/06/2564 -

-

15341 ซื้อถวยปอนนม 1 ออนซ จํานวน 30 อัน

1,110.00

1,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064060097

09/06/2564 -

-

PR8000064060098

09/06/2564 -

-

15342 ซื้อแกนกระดาษเปาปอด Mouth Pleces จํานวน 200 อัน

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จํากัด

15343 ซื้อสติ๊กเกอร PP ไดคัท A3+ จํานวน 280 แผน

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000064060099

09/06/2564 -

-

15344 ซื้อ Shoe cover จํานวน 5 กลอง

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064060101

09/06/2564 -

-

15345 ซื้อA.V. Fistula needle 16Gx1” HTC-30W จํานวน 2,000 ชิ้น

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060102

09/06/2564 -

-

15346 ซื้อ Hood (ถุงคลุมศรีษะ) จํานวน 500 ชิ้น

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000064060104

09/06/2564 -

-

15347 ซื้อถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร M จํานวน 300 กลอง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064060105

09/06/2564 -

-

15348 ซื้อถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 300 กลอง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064060106

09/06/2564 -

-

หน ้า 1496

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060107
09/06/2564 -

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060109

09/06/2564 -

-

15351 ซื้อยา AntiD Immunoglubulin 1500U/2ml (Gamad) ฉร.น.
จํานวน 1 Syringe

5,724.50

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060110

09/06/2564 -

-

15352 ซื้อ Norta 2 way soft valve,CH14 B10 จํานวน 20 กลอง

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060111

09/06/2564 -

-

15349 ซื้อ Easifix cohesive LF 2.5cmx4M จํานวน 1,000 มวน

15350 ซื้อสําลีกอนชุบแอลกอฮอล (10,000 ชิ้น) จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
48,150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15353 ขออนุมัติคาอาหารปรุงสําเร็จสําหรับผูปวยในประจําเดือน พฤษภาคม
2564 เพิ่มเติม

92,907.00

92,907.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รวมพัฒนา (15)

PO8000064060010

09/06/2564 -

-

15354 ซื้อ 1.Fixomull stretch 10cmx10m จํานวน 50 กลอง 2.Norta 2
way hard valve, CH8 B5 จํานวน 20 ชิ้น

22,555.60

22,555.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060113

09/06/2564 -

-

15355 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060114

09/06/2564 -

-

15356 ซื้อ1. Ribbed stockinette 5cmx20m จํานวน 6 มวน 2.Ribbed
stockinette 7.5cmx20m จํานวน 6 มวน

6,810.02

6,810.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060115

09/06/2564 -

-

15357 ซื้อ โคทเทดไวทริล0,75 ซม.36 มม.จํานวน 2โหล

4,643.80

4,643.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064060117

09/06/2564 -

-

PR8000064060118

09/06/2564 -

-

15358 ซื้อ OPAL High Level Disinfectatnt จํานวน 12 แกลลอน

27,600.00

27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

หน ้า 1497

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15359 ซื้อ EKG paper 1/2 A4 210140/142R จํานวน 30 พับ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060119
09/06/2564 -

15360 ซื้อ 1.Spinal Needle #27GAx3.50in จํานวน 20 กลอง 2.Spinal
Needle #27Gx4 11/16 จํานวน 1 กลอง

49,434.00

49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060120

09/06/2564 -

-

15361 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

PR8000064060122

09/06/2564 -

-

15362 ซื้อ Conforming Elastic Bandage 10cmx4.5m.จํานวน 360 โหล

60,091.20

60,091.20 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000064060123

09/06/2564 -

-

PR8000064060124

09/06/2564 -

-

15363 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

15364 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด

PR8000064060125

09/06/2564 -

-

15365 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064060126

09/06/2564 -

-

15366 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 7 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

13,160.00

13,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064060127

09/06/2564 -

-

15367 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060128

09/06/2564 -

-

15368 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จํากัด

PR8000064060129

09/06/2564 -

-

หน ้า 1498

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15369 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,630.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15370 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,320.00

22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

PR8000064060131

09/06/2564 -

-

15371 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

67,500.00

67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

PR8000064060132

09/06/2564 -

-

15372 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ

PR8000064060133

09/06/2564 -

-

15373 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,202.00

PR8000064060134

09/06/2564 -

-

15374 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26,429.00

26,429.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060135

09/06/2564 -

-

15375 ซื้อยา Naloxone 0.4mg/1 ml inj (Narcotan) จํานวน 2 กลอง ,
Hydrocortisone 100 mg inj (HYDROCORTISON) จํานวน 20 กลอง
, CYCL Ophosphamide 50 mg Tab (Cycloxan) จํานวน 20 กลอง

16,124.00

16,124.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000064060137

10/06/2564 -

-

15376 ซื้อยา Etoricoxib 60 mg film-coated tab (Auxib 60) จํานวน 200
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060138

10/06/2564 -

-

15377 ซื้อยา Deferiprone 500 mg (GPO L One) จํานวน 30 ขวด ,
Dicloxacillin 250 mg cap (GPO) จํานวน 40 กลอง , Iodine GPO
150 mcg (ยาเม็ดไอโอดีน) จํานวน 50 ขวด , Risperidone 1 mg/ml
syr 30 ml (GPO) จํานวน 200 ขวด

56,568.00

56,568.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064060140

10/06/2564 -

-

9,630.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1499

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060130
09/06/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15378 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
92,020.00

15379 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060150
10/06/2564 -

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060151

10/06/2564 -

-

15380 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

14,100.00

14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064060152

10/06/2564 -

-

15381 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060153

10/06/2564 -

-

15382 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

50,718.00

50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060154

10/06/2564 -

-

15383 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060155

10/06/2564 -

-

15384 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064060156

10/06/2564 -

-

15385 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064060157

10/06/2564 -

-

15386 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064060158

10/06/2564 -

-

15387 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

6,650.00

6,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064060159

10/06/2564 -

-

หน ้า 1500

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15388 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,000.00

15389 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทาการแพทย จํานวน 5 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060168
11/06/2564 -

54,035.00

54,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000064060169

11/06/2564 -

-

15390 ซื้อ SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST 25T จํานวน 4 PC

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060176

11/06/2564 -

-

15391 ซื้อยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จํานวน 30 กลอง ,
Dexamethasone 4 mg tab (Dexafour) จํานวน 2 กลอง

19,816.40

19,816.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064060178

11/06/2564 -

-

15392 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

21,186.00

21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา(ประเทศไทย) จํากัด PR8000064060188

11/06/2564 -

-

15393 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด

PR8000064060189

11/06/2564 -

-

15394 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

4,050.00

PR8000064060190

11/06/2564 -

-

15395 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

15,950.00

15,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064060191

11/06/2564 -

-

15396 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,287.60

9,287.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064060192

11/06/2564 -

-

15397 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

19,800.00

PR8000064060193

11/06/2564 -

-

4,050.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

หน ้า 1501

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15398 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,500.00

15399 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

87,500.00

15400 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

15401 ซื้อยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จํานวน 250 กลอง

2,461.00

87,472.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด

87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด

2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

87,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060194
11/06/2564 -

PR8000064060195

11/06/2564 -

-

PR8000064060196

11/06/2564 -

-

PR8000064060197

14/06/2564 -

-

15402 ซื้อยา Fusidic acid/Bet val. Cream 5 gm (Fucicort) จํานวน 100
หลอด

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060198

14/06/2564 -

-

15403 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.) จํานวน 1000
หลอด

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060199

14/06/2564 -

-

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060200

14/06/2564 -

-

PR8000064060201

14/06/2564 -

-

PR8000064060202

14/06/2564 -

-

PR8000064060208

14/06/2564 -

-

15404 ซื้อยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จํานวน 30 กลอง

15405 ซื้อยา MTV tab (Multivitamin) จํานวน 30 กลอง

15406 ซื้อยา Cefixime 100 mg cap (Cefspan) จํานวน 30 กลอง

15407 ซื้อยา MTV syr 60 ml (Bodivitin) จํานวน 150 ขวด

8,506.50

35,310.00

2,568.00

8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

หน ้า 1502

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15408 ซื้อยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จํานวน 50 amp

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060209
14/06/2564 -

15409 ซื้อ กระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 80 ลัง

72,000.73

72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064060211

14/06/2564 -

-

15410 ซื้อ 1.HP78A Black Toner For P1566/P1606/1536 จํานวน 24
กลอง 2.หมึกคอมพิวเตอร HP รุน CE285A จํานวน 4 กลอง

90,760.00

90,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000064060212

14/06/2564 -

-

PR8000064060215

14/06/2564 -

-

15411 จางซอมไดชารท

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต

15412 ซื้อ Sterile Gas EO

27,991.20

27,991.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060218

14/06/2564 -

-

15413 ซื้อยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 120 ถุง

94,920.00

94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064060222

14/06/2564 -

-

15414 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาลรายการดังแนบ

28,664.00

28,664.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064060223

14/06/2564 -

-

15415 ซื้อน้ํายาซักผา 4 รายการ

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

PR8000064060224

14/06/2564 -

-

15416 ซื้อผงซักเครื่องและน้ํายาปรับผานุม

16,317.50

16,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064060226

14/06/2564 -

-

15417 ซอมรถทะเบียน นค 6733

11,650.00

11,650.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท

PR8000064060227

14/06/2564 -

-

หน ้า 1503

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15418 ซอมเครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันจํานวน 1
เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
55,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060230
15/06/2564 -

15419 ซื้อยา Phenytoin sod 100 mg cap (Dilantin) จํานวน 100 ขวด

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060247

15/06/2564 -

-

15420 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tab (gracevit) จํานวน 50 กลอง

46,652.00

46,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060248

15/06/2564 -

-

PR8000064060249

15/06/2564 -

-

15421 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

8,440.00

8,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด

15422 ซื้อยา Progesterone 200 mg tab (Ultrogestan) จํานวน 60 กลอง

17,911.80

17,911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060250

15/06/2564 -

-

15423 ซื้อยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จํานวน 60 กลอง

95,144.40

95,144.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060251

15/06/2564 -

-

15424 ซื้อยา OlmeSARtan med 20 mg tab (OlmeTEC) จํานวน 200
กลอง

81,534.00

81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060252

15/06/2564 -

-

15425 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl arginine) จํานวน
150 กลอง

43,816.50

43,816.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060253

15/06/2564 -

-

15426 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg capsule (Viartril-S 500)
จํานวน 20 ขวด

66,500.07

66,500.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060254

15/06/2564 -

-

15427 ซื้อยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จํานวน 500 กลอง

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064060255

15/06/2564 -

-

หน ้า 1504

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15428 ซื้อยา Plai Oil Cream (Plaivana) จํานวน 1600 หลอด , พริกเจล 35
92,200.00
gm (Capsika gel) จํานวน 200 หลอด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060256
15/06/2564 -

15429 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 200 กลอง

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064060257

15/06/2564 -

-

15430 ซื้อยา Rabies serum 1000iu/5ml inj (TRCS ERIG) จํานวน 10 กลอง

66,340.00

66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

PR8000064060258

15/06/2564 -

-

15431 ซื้อยา D 10 S/2 1000 ml จํานวน 100 ถุง , N.S.S 0.9% 100 ml
จํานวน 3000 ถุง , D 5 S 1000 ml จํานวน 300 ถุง

54,150.00

54,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064060262

16/06/2564 -

-

15432 ซื้อยา INSulin Winsulin 10 ml (RI30/NPH70u/ml) จํานวน 200
vial

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064060263

16/06/2564 -

-

15433 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 33 รายการ

39,377.07

39,377.07 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR8000064060265

16/06/2564 -

-

15434 ซื้อ SPRING B, 5.5L (FB101) จํานวน 1,100 แกลลอน

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064060266

17/06/2564 -

-

PR8000064060268

17/06/2564 -

-

PO8000064060020

17/06/2564 -

-

00/01/1900 -

-

15435 จางสแกนเอกสารขนาด A4 (ตนฉบับคละสภาพ) จํานวน 1,387 หนา

15436 ขออนุมัติซื้อตูทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตอทอ พรอมเครื่องกรองน้ําในตู 4
ขั้นตอน ระบบ UF จํานวน 1 เครื่อง
15437

5,548.00

14,980.00

5,548.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แรพพิด แอคชั่น เทคโนโลยี จํากัด

0.00

00/01/1900

หน ้า 1505

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15438 ซอมเครื่องชวยหายใจ จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
55,690.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

55,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060271
17/06/2564 -

15439 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ

94,536.64

94,536.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท แรพพิด แอคชั่น เทคโนโลยี จํากัด

PO8000064060021

18/06/2564 -

-

15440 ซื้อชุดโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000064060023

18/06/2564 -

-

15441 ซื้อชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาหนังแบบดูดตอเนื่อง จํานวน 4 เครื่อง

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด

PO8000064060024

18/06/2564 -

-

15442 ซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

PO8000064060025

18/06/2564 -

-

15443 ซื้อ Gauze 4*4 นิ้ว

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064060278

18/06/2564 -

-

15444 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2 รายการ

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064060279

18/06/2564 -

-

15445 ขออนุมัติซื้อวัสดุและครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ

96,631.70

96,631.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แรพพิด แอคชั่น เทคโนโลยี จํากัด

PO8000064060026

21/06/2564 -

-

15446 ซื้อHemoflow F60s จํานวน 36 ชิ้น

17,325.00

17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064050231

22/06/2564 -

-

15447 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

24,320.00

24,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064050332

22/06/2564 -

-

หน ้า 1506

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15448 ซื้อยา Warfarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จํานวน 30 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,074.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,074.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060283
22/06/2564 -

15449 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2
กลอง

67,998.50

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060284

22/06/2564 -

-

15450 ซื้อยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (HEP-25) จํานวน 20 กลอง

62,060.00

62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060286

22/06/2564 -

-

PR8000064060287

22/06/2564 -

-

15451 ซื้อยา Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จํานวน 20 vial

15452 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

15453 ซื้อยา Coal tar 81-86% solution 1 lb จํานวน 4 ขวด , Chloral
hydrate 500 gm จํานวน 1 ขวด , Urea crystals 1 kg จํานวน 1
กิโลกรัม

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060289

22/06/2564 -

-

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000064060293

22/06/2564 -

-

15454 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060294

22/06/2564 -

-

15455 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

56,700.00

56,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064060295

22/06/2564 -

-

15456 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) จํานวน 3 กลอง

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

PR8000064060296

22/06/2564 -

-

15457 ซื้อ ขวดแกวสําหรับยาฉีด สีชา 10 ml จํานวน 380 ใบ

2,090.00

2,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด

PR8000064060303

22/06/2564 -

-

หน ้า 1507

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15458 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,420.00

15459 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

15460 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3 ชนิด

15461 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060308
22/06/2564 -

3,740.00

3,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064060311

22/06/2564 -

-

5,285.80

5,285.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด

PR8000064060316

22/06/2564 -

-

37,900.00

37,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064060319

23/06/2564 -

-

15462 ซื้อชุดวัดน้ําไขสันหลัง

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064060321

23/06/2564 -

-

15463 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064060322

23/06/2564 -

-

15464 ซอมรถทะเบียน กฉ 6483

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงตั้งจิตต

PR8000064060330

23/06/2564 -

-

15465 ซื้อAirfit N20 Cushion size S จํานวน 1 อัน

2,970.00

2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064060331

23/06/2564 -

-

15466 จางทําฉากกั้นเชื้อโรค จํานวน 2 รายการ

56,175.00

56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด

PO8000064060029

23/06/2564 -

-

15467 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060338

25/06/2564 -

-

หน ้า 1508

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15468 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,280.00

15469 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,420.00

15470 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

13,268.00

15471 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

37,200.00

15472 ขอซื้อวัสดุสําหรับคนไข

3,288.00

15473 ซื้อยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) (Ranclav) จํานวน 100
กลอง

29,960.00

15474 ซื้อยา Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จํานวน 15 กลอง , Captopril
25 mg (Epsitron) จํานวน 10 กลอง

2,474.85

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060340
25/06/2564 -

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060341

25/06/2564 -

-

13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064060342

25/06/2564 -

-

37,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด

PR8000064060343

25/06/2564 -

-

PR8000064060345

25/06/2564 -

-

PR8000064060363

25/06/2564 -

-

PR8000064060364

25/06/2564 -

-

3,288.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

2,474.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

15475 จางทําใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรน พริ้นเทค แอนด เลเบิ้ล จํากัด

PO8000064060031

28/06/2564 -

-

15476 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060369

28/06/2564 -

-

15477 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

26,940.00

26,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060371

28/06/2564 -

-

หน ้า 1509

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15478 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27,159.00

15479 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

27,159.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060373
28/06/2564 -

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060374

28/06/2564 -

-

15480 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064060375

28/06/2564 -

-

15481 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

95,337.00

95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060377

28/06/2564 -

-

15482 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060378

28/06/2564 -

-

15483 จางซอมรถทะเบียน กว 1092

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง อูปรีชา

PR8000064060380

28/06/2564 -

-

15484 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ

9,080.00

9,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR8000064060383

28/06/2564 -

-

15485 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d (Avamys) จํานวน
400 ขวด

91,592.00

91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060384

28/06/2564 -

-

15486 ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จํานวน 100 กลอง

95,979.00

95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060385

28/06/2564 -

-

15487 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 100 ชุด

46,224.00

46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060387

28/06/2564 -

-

หน ้า 1510

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15488 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
99,000.00

15489 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064060033
29/06/2564 -

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064060034

29/06/2564 -

-

15490 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PO8000064060035

29/06/2564 -

-

15491 ซื้อยา Levofloxacin 250 mg/50 ml inj (CRAvit) จํานวน 150 vial

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060396

28/06/2564 -

-

15492 ซื้อยา Insulin Aspart 30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix30 PF)
จํานวน 100 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060397

28/06/2564 -

-

15493 ซื้อยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) จํานวน 100
กระปอง

55,426.00

55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060398

28/06/2564 -

-

15494 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml injection (0.2 mL/prefilled
syr) (Hibor 3500) จํานวน 60 กลอง

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060399

28/06/2564 -

-

15495 ซื้อยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จํานวน 30 กลอง

62,916.00

62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060400

28/06/2564 -

-

15496 ซื้อยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จํานวน 200 กลอง , Aspirin 300
mg ec Tab (Asprex) จํานวน 10 กลอง

34,800.00

34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060402

28/06/2564 -

-

15497 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu cap (Calciferol,Ergocalciferol)
จํานวน 40 กลอง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064060403

28/06/2564 -

-

หน ้า 1511

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15498 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release capsule
(Vastarel OD) จํานวน 100 กลอง
15499 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

15500 ซื้อยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr (Depakine) จํานวน 50
ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,964.00

19,260.00

6,741.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060404
28/06/2564 -

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064060405

28/06/2564 -

-

PR8000064060407

28/06/2564 -

-

6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

15501 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการตามบันทึก
ขอความแนบ

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000064060409

28/06/2564 -

-

15502 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060411

28/06/2564 -

-

15503 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060412

28/06/2564 -

-

15504 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Lanzaar) จํานวน 500 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064060413

28/06/2564 -

-

15505 ซื้อ Disposable Breathing Circuit For adult จํานวน 20 ชุด

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

PR8000064060414

28/06/2564 -

-

15506 ซื้อ Glove disposable # L จํานวน 200 กลอง

43,000.00

43,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064060416

28/06/2564 -

-

15507 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064060417

28/06/2564 -

-

หน ้า 1512

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15508 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
29,425.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060419
28/06/2564 -

15509 ซื้อ 1.Syringe Dispose. 3ml (unlock) จํานวน 100 กลอง 2.Syringe
Dispose. 20ml (unlock) จํานวน 100 กลอง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064060420

28/06/2564 -

-

15510 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 9 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

54,700.00

54,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064060423

28/06/2564 -

-

15511 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000064060425

28/06/2564 -

-

15512 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000064060426

28/06/2564 -

-

15513 คาบริการสลายนิ่ว จํานวน 1 ราย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด

PR8000064060427

28/06/2564 -

-

15514 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060428

28/06/2564 -

-

15515 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060429

28/06/2564 -

-

15516 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

73,900.00

73,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060430

28/06/2564 -

-

15517 ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 13,677 ลบ.ม

73,171.95

73,171.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000064060431

28/06/2564 -

-

หน ้า 1513

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15518 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

15519 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

32,600.00

32,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000064060433

28/06/2564 -

-

15520 ซื้อ Glove (ถุงมือพลาสติกยาวถึงไหล) จํานวน 200 กลอง

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064060435

28/06/2564 -

-

15521 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064060437

28/06/2564 -

-

15522 ซื้อ Glove disposable #M จํานวน 400 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064060438

28/06/2564 -

-

15523 ขอซื้อทอชวยหายใจชนิดมีขดลวดมีคัฟ

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064060439

28/06/2564 -

-

PR8000064060440

28/06/2564 -

-

15524 ซื้อ Futuro Comfort Stabilizing Wrist Brace จํานวน 12 ชิ้น

7,126.20

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

7,126.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060432
28/06/2564 -

15525 ซื้อ Gown Disposible จํานวน 5,000 ตัว

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

PR8000064060441

28/06/2564 -

-

15526 ซื้อ 1.5703-Colostomy flange 60 mm.(Proxima) จํานวน 6 แพค
2.Prontosan Solution 350 ml.จํานวน 10 ชิ้น

12,219.40

12,219.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060443

28/06/2564 -

-

15527 ซื้อ 9103-Ioban 23x17 จํานวน 10 กลอง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060445

28/06/2564 -

-

หน ้า 1514

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15528 ซื้อ 1.Skin Marker (ขนาด 0.5 มิลลิเมตร) จํานวน 200 ชิ้น 12Skin
Marker (ขนาด 1 มิลลิเมตร) จํานวน 200 ชิ้น
15529 ซื้อ แผนกอชสังเคราะหปราศจากเชื้อ 4x4 นิ้ว จํานวน 5 กลอง (100ชิ้น)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,200.00

1,177.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด

1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060446
28/06/2564 -

PR8000064060447

28/06/2564 -

-

15530 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000064060036

29/06/2564 -

-

15531 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064060042

29/06/2564 -

-

15532 ซื้อยา Urea 10% cream 100 gm (Diabedem) จํานวน 950 หลอด

96,900.00

96,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064060463

29/06/2564 -

-

15533 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tab (Zymron) จํานวน 40 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด

PR8000064060464

29/06/2564 -

-

15534 ซื้อยา Omeprazole 40 mg IV (Zefxon) จํานวน 1000 vial

52,430.00

52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064060465

29/06/2564 -

-

15535 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg tabley (Mycokem) ฉร
จํานวน 200 BOX

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064060466

29/06/2564 -

-

PR8000064060467

29/06/2564 -

-

PR8000064060475

30/06/2564 -

-

15536 ซื้อยา Sulperazon 1.5 gm (CPZ1+SBT0.5)(Sulcef) จํานวน 50 vial

15537 ซื้อยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จํานวน 100 กลอง

4,601.00

64,200.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1515

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15538 ซื้อยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จํานวน 500 กลอง

15539 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

15540 ซื้อยา Fluti.P137+Azelastine 50 nas.spray 120d (Dymista)
จํานวน 30 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
56,250.00

5,440.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

56,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060476
30/06/2564 -

PR8000064060477

30/06/2564 -

-

18,650.10

18,650.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060498

30/06/2564 -

-

15541 ซื้อยา Dexpanthenol 5% Spray 20 ml 140d (Mar Plus) จํานวน
20 ขวด

3,980.40

3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060499

30/06/2564 -

-

15542 ซื้อยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin Spray) จํานวน 500
กลอง

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060500

30/06/2564 -

-

15543 ซื้อยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จํานวน 100 กลอง

51,895.00

51,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060501

30/06/2564 -

-

15544 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120dose จํานวน 100
กลอง

82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060502

30/06/2564 -

-

15545 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 40
กลอง

23,968.00

23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064060503

30/06/2564 -

-

15546 ซื้อยา TPN SmofKabiven PI 1300 KCal inj (1904 ml) จํานวน 20
bag , TPN-SmofKabiven CT 1600 KCal (1477 ml) จํานวน 20 ถุง

54,998.00

54,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060505

30/06/2564 -

-

15547 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm (Elidel) จํานวน 10 กลอง

6,038.01

PR8000064060506

30/06/2564 -

-

6,038.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1516

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15548 ซื้อยา Mometasone 0.1% 5 gm cream (Elomet) จํานวน 300
หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
23,112.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060507
30/06/2564 -

15549 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120dose จํานวน 200
กลอง

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060508

30/06/2564 -

-

15550 ซื้อยา Rivastigmine 13.3mg/24hr (Exelon patch15) จํานวน 10
box

35,235.10

35,235.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060509

30/06/2564 -

-

15551 ซื้อยา Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten) จํานวน 100 กลอง

62,488.00

62,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060516

30/06/2564 -

-

15552 ซื้อยา Cilostazol 100 mg (Pletaal SR) จํานวน 90 กลอง

98,226.00

98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060519

30/06/2564 -

-

15553 ซื้อยา Terramycin ophth oint 3.5 gm จํานวน 2 กลอง

5,820.80

5,820.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060521

30/06/2564 -

-

15554 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap (Omacor) จํานวน 30
ขวด

23,890.20

23,890.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064060522

30/06/2564 -

-

15555 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัตเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม

8,350.00

8,350.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064060132

15/06/2021 -

-

15556 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจัดพิมพคูมือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0206064060219

23/06/2021 -

-

15557 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064060218

23/06/2021 -

-

หน ้า 1517

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15558 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใชในการทําการทดลองการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร
ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัช
เคมี (ประธานสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) จํานวน 15 รายการ (3109)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060005
01/06/2564 -

15559 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใชในการทําการทดลองการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร
ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัช
เคมี (ประธานสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี) จํานวน 8 รายการ
(3109)

20,100.00

20,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอดีเอ็มดี อินเตอรเทรดดิ้ง

PR3700064060004

01/06/2564 -

-

15560 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใชในการทําการทดลองการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร
ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัช
เคมี (ประธานสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตรชีวภาพ) จํานวน 14
รายการ (3109)

40,200.00

40,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล ซัพพลาย จํากัด

PR3700064060003

01/06/2564 -

-

15561 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ สํานักงานสําหรับหองปฏิบัติการคณะเภสัช
ศาสตร

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064060006

01/06/2564 -

-

15562 ขออนุมัติจัดซื้อ Digital Power meter พรอมติดตั้ง (2151)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด

PR3700064060022

04/06/2564 -

-

PR3700064060021

04/06/2564 -

-

15563 ขออนุมัติซื้อตรายาง 14 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค

15564 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใชในการทําการทดลองการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการ (ประธานสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัช
เคมี) จํานวน 49 รายการ (3109)

185,705.99

185,705.99 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.ซี.สถาพร กรุป

PO3700064060003

11/06/2564 -

-

15565 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใชในการทําการทดลองการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการ (ประธานสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัช
ศาสตรชีวภาพ) จํานวน 31 รายการ (3109)

135,108.90

135,108.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด

PO3700064060002

11/06/2564 -

-

หน ้า 1518

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15566 ขออนุมัติจัดจางบริการกําจัดสารเคมีของเสีย สารเคมีหมดอายุ และ
เครื่องแกวแตกจากหองปฏิบัติการ (3108)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060035
08/06/2564 -

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ใจเรือน

PR3700064060034

08/06/2564 -

-

PR3700064060036

09/06/2564 -

-

15567 ขออนุมัติซอมบํารุงระบบควบคุมปมน้ําเครื่องปรับอากาศ ประจําอาคาร
10 ป เภสัชศาสตรบูรพา (งานเปลี่ยนสายไฟปมน้ํา) (2152)

30,000.00

15568 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องพริ้นเตอร HP (621500201000035) (2122)

4,000.00

15569 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใชในการทําการทดลองการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการ (ประธานสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
จํานวน 29 รายการ (3109)

111,815.00

111,815.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PO3700064060004

14/06/2564 -

-

15570 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน (2109)

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064060044

10/06/2564 -

-

15571 จัดซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคมีโครงการแรกพบเภสัชสัมพันธ ประจําป
การศึกษา 2564 (6328)

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, รานสดใส
PR3700064060045
กอบป, บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขาโรบินสันชลบุร,ี
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี
, บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จํากัด, ราน
The Balloon

10/06/2564 -

-

15572 ขออนุมัติจัดซื้อ โปรแกรม Zoom meeting EDU Plus 1 Year
License

71,904.00

71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด

PO3700064060001

10/06/2564 -

-

15573 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรมสอนสอบออนไลน จํานวน 500 จํานวน
ผูใชงาน (2239)

261,026.50

261,026.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กแซมพลัส จํากัด

PO3700064060005

15/06/2564 -

-

PR3700064060057

15/06/2564 -

-

15574 งานซอมบํารุงปมสูบน้ําเย็น อาคาร 10 ป เภสัชศาสตรบูรพา

35,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด

หน ้า 1519

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15575 ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
(HPLC) หมายเลขครุภัณฑ 550810603000002 (3106)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,726.56

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,726.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3700064060006
22/06/2564 -

15576 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล
เนื้อเยื่อสัตวและหองวิจัย(3109)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064060077

21/06/2564 -

-

15577 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700064060083

22/06/2564 -

-

15578 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (9 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700064060092

22/06/2564 -

-

15579 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700064060094

22/06/2564 -

-

15580 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700064060095

22/06/2564 -

-

15581 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700064060096

22/06/2564 -

-

15582 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700064060097

22/06/2564 -

-

15583 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (15 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700064060099

22/06/2564 -

-

15584 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (16 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700064060101

22/06/2564 -

-

หน ้า 1520

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15585 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (17 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลัคนา วิริยภิญโญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060102
22/06/2564 -

15586 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (18 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700064060103

22/06/2564 -

-

15587 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (19 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

PR3700064060105

22/06/2564 -

-

15588 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700064060084

22/06/2564 -

-

15589 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700064060085

22/06/2564 -

-

15590 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (4 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช

PR3700064060086

22/06/2564 -

-

15591 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (5 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700064060088

22/06/2564 -

-

15592 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (6 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700064060089

22/06/2564 -

-

15593 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (7 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลปรางค มั่งคั่ง

PR3700064060090

22/06/2564 -

-

15594 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (8 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700064060091

22/06/2564 -

-

หน ้า 1521

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15595 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060093
22/06/2564 -

15596 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (10 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700064060107

23/06/2564 -

-

15597 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (44 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700064060141

23/06/2564 -

-

15598 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (12 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

PR3700064060109

23/06/2564 -

-

15599 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (13 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700064060110

23/06/2564 -

-

15600 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (14 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700064060111

23/06/2564 -

-

15601 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (15 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700064060112

23/06/2564 -

-

15602 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (16 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700064060113

23/06/2564 -

-

15603 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (17 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

PR3700064060114

23/06/2564 -

-

15604 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (18 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700064060115

23/06/2564 -

-

หน ้า 1522

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15605 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (19 ต.หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060116
23/06/2564 -

15606 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (20 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700064060117

23/06/2564 -

-

15607 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (20 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700064060106

23/06/2564 -

-

15608 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (21 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700064060118

23/06/2564 -

-

15609 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (21 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700064060142

23/06/2564 -

-

15610 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (22 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700064060119

23/06/2564 -

-

15611 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (22 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

PR3700064060143

23/06/2564 -

-

15612 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (23 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

PR3700064060120

23/06/2564 -

-

15613 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (23 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700064060144

23/06/2564 -

-

15614 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (24 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700064060121

23/06/2564 -

-

หน ้า 1523

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15615 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (24 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060145
23/06/2564 -

15616 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (25 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700064060122

23/06/2564 -

-

15617 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700064060146

23/06/2564 -

-

15618 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (26 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700064060123

23/06/2564 -

-

15619 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700064060147

23/06/2564 -

-

15620 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (27 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700064060124

23/06/2564 -

-

15621 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

PR3700064060148

23/06/2564 -

-

15622 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (28 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700064060125

23/06/2564 -

-

15623 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700064060149

23/06/2564 -

-

15624 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (29 ต.มะขามหยง)

9,000.00

PR3700064060126

23/06/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

หน ้า 1524

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15625 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060150
23/06/2564 -

15626 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (30 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700064060127

23/06/2564 -

-

15627 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (30 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700064060151

23/06/2564 -

-

15628 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (31 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700064060128

23/06/2564 -

-

15629 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700064060152

23/06/2564 -

-

15630 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (32 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700064060129

23/06/2564 -

-

15631 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (33 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700064060130

23/06/2564 -

-

15632 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (34 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

PR3700064060131

23/06/2564 -

-

15633 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (35 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700064060132

23/06/2564 -

-

15634 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (36 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700064060133

23/06/2564 -

-

หน ้า 1525

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15635 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (37 ต.มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060134
23/06/2564 -

15636 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (38 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รินทรลิตา จิโรชวิสิทธิ์

PR3700064060135

23/06/2564 -

-

15637 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (39 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700064060136

23/06/2564 -

-

15638 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (40ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700064060137

23/06/2564 -

-

15639 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (41 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700064060138

23/06/2564 -

-

15640 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (42 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700064060139

23/06/2564 -

-

15641 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (43 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700064060140

23/06/2564 -

-

15642 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (11 ต.หนองหงษ)

15,000.00

PR3700064060108

23/06/2564 -

-

15643 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (1 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700064060172

24/06/2564 -

-

15644 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (9 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700064060180

24/06/2564 -

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

หน ้า 1526

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15645 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (3 หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060174
24/06/2564 -

15646 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700064060153

24/06/2564 -

-

15647 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700064060154

24/06/2564 -

-

15648 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (34 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700064060155

24/06/2564 -

-

15649 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (35 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700064060156

24/06/2564 -

-

15650 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (36 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700064060157

24/06/2564 -

-

15651 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (37 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700064060158

24/06/2564 -

-

15652 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (38 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700064060159

24/06/2564 -

-

15653 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (39 หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700064060160

24/06/2564 -

-

15654 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (4 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700064060175

24/06/2564 -

-

หน ้า 1527

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15655 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (41 หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060162
24/06/2564 -

15656 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (42 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700064060163

24/06/2564 -

-

15657 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (43 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700064060164

24/06/2564 -

-

15658 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (44 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700064060165

24/06/2564 -

-

15659 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (45 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700064060166

24/06/2564 -

-

15660 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (46 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700064060167

24/06/2564 -

-

15661 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (47 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

PR3700064060168

24/06/2564 -

-

15662 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (48 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700064060169

24/06/2564 -

-

15663 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (49 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาณี ธีรปญญาภรณ

PR3700064060170

24/06/2564 -

-

15664 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (5 หนองหงษ)

9,000.00

PR3700064060176

24/06/2564 -

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

หน ้า 1528

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15665 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (50 หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060171
24/06/2564 -

15666 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (6 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700064060177

24/06/2564 -

-

15667 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (7 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700064060178

24/06/2564 -

-

15668 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (8 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700064060179

24/06/2564 -

-

15669 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (2 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700064060173

24/06/2564 -

-

15670 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรมโครงการ U2T
COVID WEEK ของตําบลมะขามหยง

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064060186

25/06/2564 -

-

15671 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรมโครงการ U2T
COVID WEEK ของตําบลทาบุญมี

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064060189

25/06/2564 -

-

15672 ขออนุมัติจัดซื้อแกสไนโตรเจนสําหรับเครื่อง DSC และ TGA (3109)

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064060191

25/06/2564 -

-

15673 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรมโครงการ U2T
COVID WEEK ของตําบลหนองตําลึง

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064060187

25/06/2564 -

-

15674 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรมโครงการ U2T
COVID WEEK ของตําบลหนองหงษ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700064060188

25/06/2564 -

-

หน ้า 1529

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15675 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทํากิจกรรมโครงการ U2T
COVID WEEK ของตําบลบานบึง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064060190
25/06/2564 -

15676 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี โครงการ U2T COVID WEEK ตําบลทาบุญมี

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064060193

28/06/2564 -

-

15677 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี โครงการ U2T COVID WEEK ตําบลบานบึง

4,868.50

4,868.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064060194

28/06/2564 -

-

15678 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี โครงการ U2T COVID WEEK ตําบลหนองหงษ

4,948.75

4,948.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064060197

28/06/2564 -

-

15679 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี โครงการ U2T COVID WEEK ตําบลหนองตําลึง

5,189.50

5,189.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064060195

28/06/2564 -

-

15680 ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี โครงการ U2T COVID WEEK ตําบลมะขามหยง

5,189.50

5,189.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR3700064060196

28/06/2564 -

-

15681 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (40 หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทัดดาว ทับอุดม

PR3700064060207

30/06/2564 -

-

15682 ขออนุมัติซื้อ

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600064060002

01/06/2021 -

-

15683 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพพลาย จํากัด

PR0600064060006

01/06/2021 -

-

15684 วัสดุ

8,970.00

8,970.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค

PR0600064060009

01/06/2021 -

-

15685 ซอมเครื่องปรับอากาศ

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064060003

01/06/2021 -

-

หน ้า 1530

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15686 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,992.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060007
01/06/2021 PR0600064060022

04/06/2021 -

-

14,400.00

15,051.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
14,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600064060024

04/06/2021 -

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064060027

07/06/2021 -

-

PR0600064060025

07/06/2021 -

-

15687 หนังสือเรียนของนักเรียนชั้น ม.5

15,051.00

15688 ขออนุมัติซื้อ
15689 ขอซื้อวัสดุ 1 รายการ จํานวน 15 ชุด
15690 ขอซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

ราคากลาง

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

535

535 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064060033

07/06/2021 -

-

15692 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

9,980.00

9,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064060032

07/06/2021 -

-

15693 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 11 รายการ

34,907.68

PR0600064060030

07/06/2021 -

-

15694 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064060031

07/06/2021 -

-

15695 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 10 รายการ

4,976.00

4,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด, ราน เจียบฮวด , นาย PR0600064060034
วิชัย มณูกุล และ นางสุกัญญา จีนเมือง

08/06/2021 -

-

15696 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 15 รายการ

7,894.00

7,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0600064060035

08/06/2021 -

-

PO0600064060006

08/06/2021 -

-

PR0600064060036

08/06/2021 -

-

PO0600064060005

08/06/2021 -

-

15691 ขออนุมัติซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

15697 คาซอมแซม
15698 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 9 รายการ
15699 คาจางเหมาบริการ

28,100.00
4,952.00
99,725.00

34,907.68 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง

28,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ
4,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
99,725.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

หน ้า 1531

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15700 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 29 รายการ

15701 ซอมรถจักรยานยนต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,816.00

2,350.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,816.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP, นางสาวสุภาภพร สภา
พักตร, สุรภา ศรีวิเศษ, ราน ธนาดล, ราน ธนา
รัตน,รานเจียบฮวด,ราน กฤษณ อีเลคทริค และ
นางบัวหลวง รักภิรมย
2,350.00 เฉพาะเจาะจง สุวิทย เปลงปลั่ง
10,978.20 เฉพาะเจาะจง บริษท คลาริตัส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060037
08/06/2021 -

PR0600064060048

09/06/2021 -

-

PR0600064060060

09/06/2021 -

-

15702 วัสดุ

10,978.20

15703 วัสดุ

4,012.50

4,012.50 ตลาดอิเล็กทรอนิ บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน)

PR0600064060063

09/06/2021 -

-

15704 วัสดุ

7,939.40

7,939.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

PR0600064060062

09/06/2021 -

-

15705 วัสดุ

1,829.70

1,829.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064060057

09/06/2021 -

-

15706 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064060010

10/06/2021 -

-

15707 ครุภัณฑ

22,700.00

22,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064060011

10/06/2021 -

-

15708 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนซิตี้ จํากัด

PR0600064060076

10/06/2021 -

-

15709 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

19,900.00

19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064060075

10/06/2021 -

-

15710 วัสดุ

1,423.10

1,423.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064060081

11/06/2021 -

-

15711 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 1 รายการ

1,701.30

1,701.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PR0600064060085

14/06/2021 -

-

15712 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 1 รายการ

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064060086

14/06/2021 -

-

15713 คาซอมหองน้ํา

76,800.00

76,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064060013

14/06/2021 -

-

หน ้า 1532

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15714 ซอมคอมพิวเตอร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060087
14/06/2021 -

15715 แอลกอฮอล ANTISEPTIC 95%

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064060095

14/06/2021 -

-

15716 วัสดุ

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064060089

14/06/2021 -

-

15717 วัสดุ

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด

PR0600064060090

14/06/2021 -

-

15718 วัสดุ

2,370.00

PR0600064060091

14/06/2021 -

-

15719 วัสดุ

4,300.00

2,370.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ, กฤษณ อิเลคทริค, รานธนาดล,
รานแสนสุขกราฟฟค
4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064060088

14/06/2021 -

-

15720 วัสดุ

8,787.00

8,787.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อิเลคทริค

PR0600064060092

14/06/2021 -

-

15721 พิมพหนังสือรวมบทคัดยอและ Extended Abstract

50,600.00

50,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด

PO0600064060014

16/06/2021 -

-

15722 ของรางวัล Idea pitching

11,270.00

11,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามบอรดเกม จํากัด

PR0600064060101

15/06/2021 -

-

15723 ขออนุมัติคาซอมแซมแและบํารุงรักษา

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PR0600064060107

15/06/2021 -

-

15724 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

2,525.20

2,525.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอกโซ เคมิคอลส แอนด เซอรวิสเซส จํากัด PR0600064060104

15/06/2021 -

-

PR0600064060103

15/06/2021 -

-

15725 วัสดุอื่นๆ (กลองเว็บแคม, สายสัญญาณ UTP Cat6, หัว RJ 45 Male)
15726 คาพิมพโปสเตอร
15727 จางพิมพPP board พรอมติดตั้ง
15728 วัสดุ

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา

PR0600064060099

15/06/2021 -

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท นิธิโรจนชลิตา

PR0600064060100

15/06/2021 -

-

PR0600064060102

15/06/2021 -

-

4,680.00

4,680.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
หน ้า 1533

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15729 ขออนุมัติซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,638.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,638.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

9,793.60 เฉพาะเจาะจง ดี แอนด อี, สดใสกอปป, หจก.ซี.เอส.อีเลคทริค PR0600064060110
ซัพพลาย
9,834.00 เฉพาะเจาะจง อุปกรณืการแพทยระยอง, สินไทย, ศตายุ คีรีเลิศ, PR0600064060115
นิวเวยเคมีและบรรจุภัณฑ, บีบแอนดบี อิงคเจ็ท

15730 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 18 รายการ

9,793.60

15731 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 25 รายการ

9,834.00

15732 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

15733 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

6,206.00

15734 หมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet HP78A
15735 วัสดุวิทยาศาสตร Se-mi-micro cuvtte PS 1.5-3.0 mL
15736 วัสดุอื่นๆ (ไมโครโฟน, อุปกรณควบคุมการนําเสนอ, อุปกรณกระจาย
สัญญาณ, แบตเตอรี่ 12V7Amp, ขาตั้งกลอง, ตลับผงหมึก)
15737 หมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet CE278A

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060098
15/06/2021 16/06/2021 -

-

16/06/2021 -

-

PR0600064060116

16/06/2021 -

-

6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพพลาย จํากัด

PR0600064060114

16/06/2021 -

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064060112

16/06/2021 -

-

1,765.50

1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

PR0600064060113

16/06/2021 -

-

PR0600064060117

16/06/2021 -

-

77,000.00

77,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

3,060.00

3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064060111

16/06/2021 -

-

15738 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 10 รายการ

3,037.50

3,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกล
บอลเฮาส จํากัด
(มหาชน)

PR0600064060109

16/06/2021 -

-

15739 ขออนุมัตจางเหมาถายทําและตัดตอคลิป VDO

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจํารัส พิมพา

PR0600064060124

17/06/2021 -

-

15740 วัสดุสํานักงานและอื่นๆ 20 รายการ

5,120.00

PR0600064060122

17/06/2021 -

-

15741 ขออนุมัติซื้อ

3,700.00

5,120.00 เฉพาะเจาะจง ราน AK. BOX, บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,
หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช
3,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064060125

17/06/2021 -

-

15742 ขออนุมัติซื้อ

20,100.00

PR0600064060126

17/06/2021 -

-

20,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
หน ้า 1534

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15743 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 17 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,991.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,991.00 เฉพาะเจาะจง เซฟทเคมีและบรรจุภัณฑ หนองมน, รานเจียบฮวด PR0600064060121
17/06/2021 , เอส เอส ซีร็อกซ, รานขายยาเภสัชกร 1 สาขาม.
บูรพา, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี,่ ซีลลอส อารต
ดีไซน,รานสําเพ็ง 2,รานกัญธิ์กิ๊ฟชอป

15744 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (หมึกพิมพ)

7,400.00

7,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064060131

17/06/2021 -

-

15745 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (อาหารเลี้ยงเชื้อ)

4,110.51

4,110.51 เฉพาะเจาะจง บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064060134

17/06/2021 -

-

15746 ขออนุมัติเชารถตู จํานวน 1 คัน

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ทวมพงษ

PR0600064060144

17/06/2021 -

-

15747 จางถายเอกสาร

1,165.00

1,165.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0600064060127

17/06/2021 -

-

15748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

PR0600064060148

17/06/2021 -

-

15749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600064060146

17/06/2021 -

-

15750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064060139

17/06/2021 -

-

15751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีบัวบาน

PR0600064060142

17/06/2021 -

-

หน ้า 1535

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060149
17/06/2021 -

15753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร สุนทร

PR0600064060143

17/06/2021 -

-

15754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

PR0600064060150

17/06/2021 -

-

15755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064060151

17/06/2021 -

-

15756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600064060147

17/06/2021 -

-

15757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600064060140

17/06/2021 -

-

15758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร รัตนะมงคลกุล

PR0600064060145

17/06/2021 -

-

หน ้า 1536

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15759 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกฤต จันทรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060152
17/06/2021 -

15760 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรธิตา แซฮอ

PR0600064060135

17/06/2021 -

-

15761 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยา โกมาลภัตร

PR0600064060133

17/06/2021 -

-

15762 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทาวรรณ ผูกศิริ

PR0600064060130

17/06/2021 -

-

15763 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนัญพร อายุยืน

PR0600064060132

17/06/2021 -

-

15764 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ฉายา

PR0600064060136

17/06/2021 -

-

15765 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 8 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล จันมา

PR0600064060138

17/06/2021 -

-

15766 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064060190

18/06/2021 -

-

หน ้า 1537

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15767 ขออนุมัติจางเหมาถายทําและตัดตอคลิป VDO

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจํารัส พิมพา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060155
18/06/2021 -

15768 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 4 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส อารต ดีไซน, บจก.สยามแมคโคร

PR0600064060198

18/06/2021 -

-

15769 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 4 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส อารต ดีไซน หจก.สวัสดีฟารมากรุป

PR0600064060191

18/06/2021 -

-

15770 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 8 รายการ

4,455.00

4,455.00 เฉพาะเจาะจง สระสี่เหลี่ยมอิงคเจ็ท, สระสี่เหลี่ยมอิงคเจ็ท, PP PR0600064060192
Sign Maker&Solution, รานบางแสน เซนทต,ี้
รานรุงโรจน, รานอุปกรณการแพทยระยอง, ราน
สินไทย, นิวเวยเคมีและบรรจุภัณฑ,บีแอนดบี อิงค
เจ็ท

18/06/2021 -

-

15771 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064060165

18/06/2021 -

-

15772 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตรลดา มนตออน

PR0600064060170

18/06/2021 -

-

15773 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064060168

18/06/2021 -

-

15774 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600064060167

18/06/2021 -

-

หน ้า 1538

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15775 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060183
18/06/2021 -

15776 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600064060159

18/06/2021 -

-

15777 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุจิตรา มานูเจริญ

PR0600064060158

18/06/2021 -

-

15778 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064060177

18/06/2021 -

-

15779 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

PR0600064060174

18/06/2021 -

-

15780 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600064060185

18/06/2021 -

-

15781 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600064060166

18/06/2021 -

-

หน ้า 1539

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15782 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ คุณรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060161
18/06/2021 -

15783 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064060184

18/06/2021 -

-

15784 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600064060180

18/06/2021 -

-

15785 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌัชลียา มีมะโน

PR0600064060162

18/06/2021 -

-

15786 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

PR0600064060172

18/06/2021 -

-

15787 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

PR0600064060186

18/06/2021 -

-

15788 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา บุญแลบ

PR0600064060156

18/06/2021 -

-

หน ้า 1540

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15789 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060181
18/06/2021 -

15790 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064060176

18/06/2021 -

-

15791 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

PR0600064060153

18/06/2021 -

-

15792 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600064060154

18/06/2021 -

-

15793 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา จันทรชา

PR0600064060160

18/06/2021 -

-

15794 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชารัตน เข็มมาลัย

PR0600064060182

18/06/2021 -

-

15795 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ศรีสุข

PR0600064060173

18/06/2021 -

-

หน ้า 1541

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15796 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060179
18/06/2021 -

15797 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600064060178

18/06/2021 -

-

15798 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064060163

18/06/2021 -

-

15799 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร เลาอรุณ

PR0600064060169

18/06/2021 -

-

15800 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064060157

18/06/2021 -

-

15801 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

PR0600064060164

18/06/2021 -

-

15802 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 9 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

PR0600064060189

18/06/2021 -

-

PR0600064060237

21/06/2021 -

-

15803 วัสดุ

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
หน ้า 1542

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15804 คาซอมกลองจุลทรรศน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
99,510.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คารล ไซสส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064060018
21/06/2021 -

15805 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

PR0600064060221

21/06/2021 -

-

15806 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064060217

21/06/2021 -

-

15807 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600064060208

21/06/2021 -

-

15808 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600064060223

21/06/2021 -

-

15809 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600064060230

21/06/2021 -

-

15810 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600064060210

21/06/2021 -

-

15811 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064060231

21/06/2021 -

-

หน ้า 1543

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15812 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060214
21/06/2021 -

15813 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064060216

21/06/2021 -

-

15814 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

PR0600064060209

21/06/2021 -

-

15815 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600064060212

21/06/2021 -

-

15816 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

PR0600064060222

21/06/2021 -

-

15817 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600064060225

21/06/2021 -

-

15818 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600064060219

21/06/2021 -

-

หน ้า 1544

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15819 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060213
21/06/2021 -

15820 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600064060226

21/06/2021 -

-

15821 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิกานต รังษี

PR0600064060207

21/06/2021 -

-

15822 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600064060228

21/06/2021 -

-

15823 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600064060229

21/06/2021 -

-

15824 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600064060224

21/06/2021 -

-

15825 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600064060236

21/06/2021 -

-

หน ้า 1545

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15826 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060227
21/06/2021 -

15827 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อินธกรจินดา

PR0600064060220

21/06/2021 -

-

15828 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600064060232

21/06/2021 -

-

15829 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064060234

21/06/2021 -

-

15830 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600064060218

21/06/2021 -

-

15831 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

PR0600064060238

21/06/2021 -

-

15832 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600064060233

21/06/2021 -

-

หน ้า 1546

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15833 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลฉัตร พรอมไธสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060203
21/06/2021 -

15834 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี

PR0600064060201

21/06/2021 -

-

15835 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิญญา ประภาโต

PR0600064060202

21/06/2021 -

-

15836 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา

PR0600064060204

21/06/2021 -

-

15837 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สายทิพย พุมเพชร

PR0600064060206

21/06/2021 -

-

15838 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ เลิศโพธิ์ดํารงชัย

PR0600064060211

21/06/2021 -

-

15839 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600064060205

21/06/2021 -

-

หน ้า 1547

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15840 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060215
21/06/2021 -

15841 วัสดุ

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064060239

21/06/2021 -

-

15842 ขออนุมัติซื้อแมเหล็กเฟอรไรท

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064060200

21/06/2021 -

-

15843 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600064060264

22/06/2021 -

-

15844 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064060305

22/06/2021 -

-

15845 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600064060269

22/06/2021 -

-

15846 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600064060294

22/06/2021 -

-

15847 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600064060261

22/06/2021 -

-

หน ้า 1548

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15848 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060267
22/06/2021 -

15849 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600064060276

22/06/2021 -

-

15850 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600064060282

22/06/2021 -

-

15851 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600064060271

22/06/2021 -

-

15852 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600064060284

22/06/2021 -

-

15853 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600064060323

22/06/2021 -

-

15854 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600064060308

22/06/2021 -

-

หน ้า 1549

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15855 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060265
22/06/2021 -

15856 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064060279

22/06/2021 -

-

15857 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600064060312

22/06/2021 -

-

15858 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

PR0600064060274

22/06/2021 -

-

15859 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600064060287

22/06/2021 -

-

15860 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064060281

22/06/2021 -

-

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064060295

22/06/2021 -

-

11,021.00

11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064060289

22/06/2021 -

-

15861 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 1 รายการ
15862 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 8 รายการ

หน ้า 1550

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15863 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060251
22/06/2021 -

15864 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อโรชา บรรจงการ

PR0600064060255

22/06/2021 -

-

15865 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600064060247

22/06/2021 -

-

15866 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600064060253

22/06/2021 -

-

15867 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064060244

22/06/2021 -

-

15868 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

PR0600064060249

22/06/2021 -

-

15869 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064060245

22/06/2021 -

-

หน ้า 1551

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060246
22/06/2021 -

15871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600064060307

22/06/2021 -

-

15872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064060321

22/06/2021 -

-

15873 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064060324

22/06/2021 -

-

15874 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064060298

22/06/2021 -

-

15875 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐรดา สมุทรัตน

PR0600064060313

22/06/2021 -

-

15876 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064060311

22/06/2021 -

-

หน ้า 1552

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15877 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060306
22/06/2021 -

15878 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064060292

22/06/2021 -

-

15879 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600064060309

22/06/2021 -

-

15880 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064060301

22/06/2021 -

-

15881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064060297

22/06/2021 -

-

15882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064060322

22/06/2021 -

-

15883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064060293

22/06/2021 -

-

หน ้า 1553

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา สุดสงวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060300
22/06/2021 -

15885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064060290

22/06/2021 -

-

15886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064060283

22/06/2021 -

-

15887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600064060328

22/06/2021 -

-

15888 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600064060327

22/06/2021 -

-

15889 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064060318

22/06/2021 -

-

15890 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600064060304

22/06/2021 -

-

หน ้า 1554

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15891 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060291
22/06/2021 -

15892 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064060316

22/06/2021 -

-

15893 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064060314

22/06/2021 -

-

15894 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

PR0600064060303

22/06/2021 -

-

15895 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

PR0600064060320

22/06/2021 -

-

15896 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

PR0600064060254

22/06/2021 -

-

15897 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

PR0600064060263

22/06/2021 -

-

หน ้า 1555

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15898 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060268
22/06/2021 -

15899 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064060275

22/06/2021 -

-

15900 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชติภัคร สาสุนทรา

PR0600064060285

22/06/2021 -

-

15901 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600064060319

22/06/2021 -

-

15902 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600064060277

22/06/2021 -

-

15903 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600064060256

22/06/2021 -

-

15904 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064060257

22/06/2021 -

-

หน ้า 1556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15905 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060259
22/06/2021 -

15906 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064060270

22/06/2021 -

-

15907 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064060248

22/06/2021 -

-

15908 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

PR0600064060286

22/06/2021 -

-

15909 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา บุญเฟรือง

PR0600064060250

22/06/2021 -

-

15910 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600064060325

22/06/2021 -

-

15911 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064060299

22/06/2021 -

-

หน ้า 1557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15912 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060288
22/06/2021 -

15913 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600064060280

22/06/2021 -

-

15914 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PO0600064060021

30/06/2021 -

-

15915 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064060310

22/06/2021 -

-

15916 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600064060266

22/06/2021 -

-

15917 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600064060302

22/06/2021 -

-

15918 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600064060260

22/06/2021 -

-

หน ้า 1558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15919 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060258
22/06/2021 -

15920 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600064060252

22/06/2021 -

-

15921 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600064060243

22/06/2021 -

-

15922 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600064060296

22/06/2021 -

-

15923 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064060315

22/06/2021 -

-

15924 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064060273

22/06/2021 -

-

PR0600064060366

23/06/2021 -

-

PR0600064060335

23/06/2021 -

-

15925 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 10 รายการ
15926 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

1,512.00
15,000.00

1,512.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

หน ้า 1559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15927 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,488.00

15928 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 5 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,488.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060367
23/06/2021 -

9,888.80

9,888.80 เฉพาะเจาะจง

PR0600064060359

23/06/2021 -

-

15929 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600064060362

23/06/2021 -

-

15930 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

PR0600064060357

23/06/2021 -

-

15931 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064060345

23/06/2021 -

-

15932 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064060346

23/06/2021 -

-

15933 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064060348

23/06/2021 -

-

15934 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600064060343

23/06/2021 -

-

หน ้า 1560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15935 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060333
23/06/2021 -

15936 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064060338

23/06/2021 -

-

15937 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064060363

23/06/2021 -

-

15938 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

PR0600064060350

23/06/2021 -

-

15939 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064060352

23/06/2021 -

-

15940 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064060364

23/06/2021 -

-

15941 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064060358

23/06/2021 -

-

หน ้า 1561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15942 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060347
23/06/2021 -

15943 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

PR0600064060344

23/06/2021 -

-

15944 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064060349

23/06/2021 -

-

15945 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064060351

23/06/2021 -

-

15946 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064060332

23/06/2021 -

-

15947 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600064060361

23/06/2021 -

-

15948 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064060353

23/06/2021 -

-

หน ้า 1562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15949 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060339
23/06/2021 -

15950 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064060330

23/06/2021 -

-

15951 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600064060354

23/06/2021 -

-

15952 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064060341

23/06/2021 -

-

15953 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600064060360

23/06/2021 -

-

15954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064060329

23/06/2021 -

-

15955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064060340

23/06/2021 -

-

หน ้า 1563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060326
23/06/2021 -

15957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064060331

23/06/2021 -

-

15958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคริต ไชยสิทธิ์

PR0600064060337

23/06/2021 -

-

15959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PO0600064060020

30/06/2021 -

-

15960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600064060336

23/06/2021 -

-

PR0600064060365

23/06/2021 -

-

PO0600064060019

24/06/2021 -

-

PR0600064060376

24/06/2021 -

-

PR0600064060384

24/06/2021 -

-

15961 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 14 รายการ

15962 ขออนุมัติจางซอมแซมพื้นถนนทางเดินระหวางอาคารฟสิกสและอาคาร
เคมี จํานวน 1 งาน
15963 ขออนุมัติซื้อชุดอลูมิเนียม
15964 วัสดุวิทยาศาสตร

9,724.40

150,150.00
7,190.40
25,680.00

9,724.40 เฉพาะเจาะจง รานผูใหญเพ็ญ, กรรณกา รุงโรจน, บจก.ทีทีเค
ซายเอนซ, Sept เคมีและบรรจุภัณฑ(จันทบุรี),
เอ็มแอนดเอ็ม ดีไซน
150,150.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ
7,190.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ณิชกานต พรีซิชั่น
25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด

หน ้า 1564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15965 ครุภัณฑ
15966 วัสดุ
15967 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,951.00
3,800.00
15,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตอม รถตู วีไอพี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064060094
24/06/2021 -

3,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600064060383

24/06/2021 -

-

PR0600064060377

24/06/2021 -

-

15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด

15968 ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064060389

25/06/2021 -

-

15969 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 27 รายการ

2,760.99

2,760.99 เฉพาะเจาะจง ร านณัฐตูปลา,ราน SP PRINT , รานไพรเวชคา
วัสดุ , บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0600064060386

25/06/2021 -

-

15970 ขออนุมัติซื้อหมึกเครืองพิมพ จํานวน 2 รายการ

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064060385

25/06/2021 -

-

15971 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 8 รายการ

9,780.40

9,780.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีฟารมาซี, บจก.ทีทีเค ซายเอนซ

PR0600064060398

25/06/2021 -

-

15972 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 8 รายการ

5,541.50

25/06/2021 -

-

15973 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 18 รายการ

9,979.40

5,541.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีฟารมาซี, วีรพงศ หนูขาว, รานเสริมวิทยา, PR0600064060397
ราน อ.เตือนใจ เครื่องเขียน
9,979.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีทีเค ซายเอนซ, สิริกรการพิมพ, PP Sign PR0600064060400
Maker&Solution, รานบางแสน เซนทต,ี้

28/06/2021 -

-

15974 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 17 รายการ

8,859.15

8,859.15 เฉพาะเจาะจง

PR0600064060402

28/06/2021 -

-

15975 คาซอมไฟฟาแรงสูง

5,488.33

PR0600064060406

29/06/2021 -

-

PR0600064060411

30/06/2021 -

-

15976 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

ดี แอนด อี, บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่จํากัด,
หจก.ซี.เอส.อีเลคทริค ซัพพลาย
5,488.33 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

หน ้า 1565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15977 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาเชาโครงทรัสอลูมิเนียม
3,210.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060013
01/06/2021 -

15978 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาเชาระบบเครื่องเสียง
สําหรับการประชุม

32,100.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064060016

01/06/2021 -

-

15979 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางทํากลองไมอัดหุม
พรมสําหรับยืนถายภาพ

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม

PR0206064060015

01/06/2021 -

-

15980 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (พวงมาลัยดอกไม
ธูปเทียน)

3,000.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ เมืองนก

PR0206064060002

01/06/2021 -

-

15981 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาเข็มกลัด

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064060006

01/06/2021 -

-

15982 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

10,820.00

10,820.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา

PR0206064060010

01/06/2021 -

-

15983 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

150.00

PR0206064060021

01/06/2021 -

-

150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

15984 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064060005

01/06/2021 -

-

15985 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PR0206064060003

01/06/2021 -

-

PR0206064060020

01/06/2021 -

-

15986 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาซักรีดผาคลุม
โตะและผาคลุมเกาอี้

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง ยกเลิก

หน ้า 1566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15987 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15988 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ผาและอุปกรณ)

5,000.00

15989 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางทําเข็มรัตนบูรพา

38,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา สุวรรณกิจ

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ณ.แฟชั่น

38,500.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060035
02/06/2021 -

PR0206064060049

02/06/2021 -

-

PR0206064060061

07/06/2021 -

-

15990 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงิน

4,250.00

4,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟศเมท (ไทย)

PR0206064060086

10/06/2021 -

-

15991 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ณ.แฟชั่น

PR0206064060114

14/06/2021 -

-

15992 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาดอกไมตกแตงสถานที่

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษสุรีย วิริยะ

PR0206064060127

14/06/2021 -

-

15993 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวรรัตน ฉัตรวิลาวัณย

PR0206064060123

14/06/2021 -

-

15994 ขอความเห็นนชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

5,000.00

4,820.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา

PR0206064060111

14/06/2021 -

-

15995 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาชอดอกไม

5,000.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา

PR0206064060126

14/06/2021 -

-

15996 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

2,000.00

PR0206064060121

14/06/2021 -

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หฤทัย ไชยเสวนา

หน ้า 1567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15997 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต
600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย อาจวาริน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060138
15/06/2021 -

15998 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060257

30/06/2021 -

-

15999 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064050192

01/06/2021 -

-

PR0206064060229

23/06/2021 -

-

PR0206064050189

01/06/2021 -

-

16000 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษถายเอกสาร
A3 80 แกรม
16001 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางซอมหลังคาสนาม
แบดมินตันและโรงยิมมวย

510.00

21,500.00

510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

21,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี

16002 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปมน้ํา
อัตโนมัติ

1,850.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PR0206064050076

01/06/2021 -

-

16003 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (น้ํามันแกสโซฮอล)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง

PR0206064050115

01/06/2021 -

-

PR0206064050191

01/06/2021 -

-

16004 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (คลอรีน)

37,700.00

37,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด

16005 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

4,581.74

4,581.74 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064050075

01/06/2021 -

-

16006 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ซองพลาสติกใส)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ

PR0206064060192

18/06/2021 -

-

หน ้า 1568

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16007 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาตรายาง

16008 จัดซื้อเมาสไรสาย จํานวน 1 ตัว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
430.00

560.00

16009 กระดานไวทบอรด ธรรมดา 120x240 ซม. ชนิดแขวนผนัง

2,150.00

16010 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 35 ถัง

1,225.00

16011 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3 80 แกรม จํานวน 5 รีม

1,200.00

16012 จัดจางซอมรถยนตโดยสาร 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
16013 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ

17,300.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

430.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา เกษมเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060194
18/06/2021 -

560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด ราคาที่ PR1200064060004
ตกลงฯ 560.00 บาท
2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาที่ตกลงฯ PR1200064060007
2,150.00 บาท
1,225.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่ตกลงฯ 1,225.00 PR1200064060006
บาท
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด ราคาที่ PR1200064060008
ตกลงฯ 1,200.00 บาท
17,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก ราคาที่ตกลงฯ 17,300.00 บาท PO1200064060002

02/06/2564 -

-

07/06/2564 -

-

07/06/2564 -

-

07/06/2564 -

-

08/06/2564 -

-

PR1200064060011

08/06/2564 -

-

PR1200064060017

09/06/2564 -

-

16015 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

5,579.94

16016 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000Btu หอง 209 จํานวน 1
เครื่อง
16017 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

3,424.00

3,797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,797.00 บาท
52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แกวแหวน ราคาที่ตกลงฯ 52,500.00
บาท
5,579.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
5,579.94 บาท
3,424.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 3,424.00 บาท

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 2,354.00 บาท

PR1200064060022

11/06/2564 -

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ PR1200064060025
8,400.00 บาท
480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาที่ตกลงฯ PR1200064060026
480.00 บาท
353.10 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง ราคาที่ตกลงฯ 353.10 บาท
PR1200064060028

11/06/2564 -

-

15/06/2564 -

-

18/06/2564 -

-

16014 คาเชาอุปกรณโสตทัศนูปกรณฯ จํานวน 2 รายการ

16018 External Harddisk WD Passport 2.5” ขนาด 4 TB USB จํานวน 2
ตัว
16019 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ
16020 จัดซื้อนอตชักโครก STL จํานวน 1 ชุด

3,797.00

ราคากลาง

52,500.00

480.00
353.10

หน ้า 1569

PR1200064060021

10/06/2564 -

-

PR1200064060024

11/06/2564 -

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16021 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 12 เครื่อง
11,984.00

16022 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000Btu หอง 320 จํานวน 1
เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 580101401000002
16023 จัดซื้อ Harddisk SSD ขนาด 2.5'' ความจุ 250GB-SSD 250GB WD
BLUE 3D NAND (WDS250G2BOA) SATA 5-Y จํานวน 6 ตัว

1,177.00

16024 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

1,288.15

16025 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 10.09 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนมิถุนายน 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115
ชลบุร)ี
16026 ไลบรารี่สําหรับการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ระบบ

8,340.00

400.00

32,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
11,984.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 11,984.00 บาท PO1200064060003
18/06/2564 1,177.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
1,177.00 บาท
8,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ 8,340.00 บาท

PR1200064060033

22/06/2564 -

-

PR1200064060039

23/06/2564 -

-

1,288.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
1,288.15 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ
400.00 บาท

PR1200064060042

25/06/2564 -

-

PR1200064060046

28/06/2564 -

-

32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคาที่ตก PO1200064060004
ลงฯ 32,500.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง
PR1000064060001

28/06/2564 -

-

01/06/2564 -

-

16027 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย 2564

400.00

16028 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม SAR หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
16029 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมรางเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ฉบับป 2563 - 2566
16030 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางวิเคราะหสารเคมี

210.00

210.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060007

02/06/2564 -

-

702.00

702.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060008

07/06/2564 -

-

PR1000064060014

09/06/2564 -

-

16031 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู
16032 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16033 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16034 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร โฮม เซอรวิส

PR1000064060015

09/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000064060029

16/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000064060030

16/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000064060032

16/06/2564 -

-

หน ้า 1570

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16035 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16036 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16037 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16038 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16039 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16040 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16041 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16042 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16043 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16044 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16045 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16046 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16047 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16048 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16049 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064060053
16/06/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000064060045

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000064060044

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000064060038

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000064060039

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000064060040

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000064060042

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000064060043

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตพรต ภัทรเจริญวรกุล

PR1000064060050

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000064060041

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000064060025

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000064060026

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000064060028

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000064060021

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000064060022

16/06/2564 -

-

หน ้า 1571

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16050 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16051 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16052 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16053 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16054 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16055 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16056 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16057 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16058 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16059 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16060 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16061 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16062 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16063 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
16064 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064060023
16/06/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000064060027

16/06/2564 -

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000064060024

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000064060052

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000064060017

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000064060019

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000064060020

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000064060018

16/06/2564 -

-

PR1000064060033

16/06/2564 -

-

9,000.00

เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000064060036

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000064060037

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000064060034

16/06/2564 -

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000064060035

16/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000064060031

16/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000064060048

16/06/2564 -

-

หน ้า 1572

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064060049
16/06/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000064060047

16/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000064060051

16/06/2564 -

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000064060046

16/06/2564 -

-

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช

PR1000064060016

16/06/2564 -

-

16070 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดทําแผลปราศจากเชื้อ

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช

PR1000064060056

17/06/2564 -

-

16071 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม รายงาน SAR และรายงาน
CAR หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

276.00

276.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060058

18/06/2564 -

-

16072 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร

3,820.00

3,820.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060060

21/06/2564 -

-

16073 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม หลักสูตร (วท.บ.)
สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
16074 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนคอนเดนซิ่งขนาด 36,000 บีทียู พรอม
ระบบน้ํายาใหม เครื่องปรับอากาศชั้น 6
16075 ขออนุมัติเบิกเงินคาเจลแอลกอฮอลและหนากากอนามัยเพื่อใชในการ
ปองกัน Covid-19 ณ ตําบลวัดสุวรรณ
16076 ขออนุมัติเบิกเงินคาเจลแอลกอฮอลและหนากากอนามัย เพื่อใชในการ
ปองกัน Covid-19 ณ ตําบลทับมา
16077 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิลและแผนพับประชาสัมพันธกิจกรรมและ
ใหความรูปองกัน Covid-19 ณ ตําบลวัดสุวรรณ
16078 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิลและแผนพับประชาสัมพันธ เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมและใหความรูปองกัน Co-vid 19 ตําบลทับมา

1,625.00

1,625.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT

PR1000064060059

21/06/2564 -

-

16065 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16066 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16067 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16068 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
16069 ขออนุมัติเบิกเงินคาปรอทวัดไข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร โฮม เซอรวิส

PR1000064060064

22/06/2564 -

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060074

24/06/2564 -

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060077

24/06/2564 -

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060072

24/06/2564 -

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064060076

24/06/2564 -

-

หน ้า 1573

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16079 ขออนุมัติเบิกเงินคาแอลกอฮอลสําหรับฉีดพน 75% ขนาด 60 ml
สําหรับปองกัน Covid-19 ณ ตําบลวัดสุวรรณ
16080 ขออนุมัติเบิกเงินคาแอลกอฮอลสําหรับฉีดพน 75% ขนาด 60 ml เพื่อ
ใชในการปองกัน Co-vid 19 ตําบลทับมา
16081 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตร
16082 จางทําตรายาง จํานวน 18 อัน สําหรับใชงานในหองการเงินและพัสดุ
16083 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จํานวน 200 รีม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ เดชสุภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064060073
24/06/2564 -

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ เดชสุภา

PR1000064060075

24/06/2564 -

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชใหม

PR0208064060004

01/06/2564 -

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยตรายางพวงพิศ

PR0208064050015

02/06/2564 -

-

PR0208064050025

02/06/2564 -

-

21,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด

16084 จางปมกุญแจหอพักนิสิต 3 จํานวน 75 ดอก

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร โชติผล

PR0208064050033

02/06/2564 -

-

16085 จัดซื้อปูนขาว จํานวน 100 ถุง

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน สาธิตา การคา

PR0208064050037

02/06/2564 -

-

16086 จางลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี
16087 จางเหมาติดตั้งระบบประตูเขา-ออก สแกนลายนิ้วมือ พรอมวัสดุอุปกรณ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ ซี.ที.วี.นิวส และหนังสือพิมพเหลือง
จันทนิวส
6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064060005

02/06/2564 -

-

PR0208064060017

04/06/2564 -

-

92,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อูเชิดชัยอุตสาหกรรม จํากัด

PR0208064050042

08/06/2564 -

-

PR0208064060020

08/06/2564 -

-

41,750.00

1,398.00 เฉพาะเจาะจง ราน สามศิริทรัพย
เทรดดิ้ง
41,750.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย

PR0208064060022

08/06/2564 -

-

42,900.00

42,900.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

PR0208064060024

08/06/2564 -

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

PR0208064040020

09/06/2564 -

-

16088 ซอมแซมและบํารุงรักษารถยนตหมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ
16089 จัดซื้อน้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค จํานวน 2 ขวด
16090 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 17 รายการ เพื่อใชสําหรับซอมแซมอาคาร
และสถานที่ตางๆ ที่ชํารุด
16091 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง, มอเตอร 2 HP , เครื่องตัด
แตงกิ่งไม
16092 จางเหมาทําความสะอาดปายชื่ออาคารสแตนเลสพรอมติดตั้ง

6,000.00
92,555.00
1,398.00

หน ้า 1574

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16093 จางทําปายอะคริลิค ปายไวนิล ปายสติกเกอรรีดโฟมบอรด และปาย
ไดคัทสติ๊กเกอร เพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธบอกสถานที่ตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,490.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,490.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064040021
09/06/2564 -

16094 จางทําปายไวนิล ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร (ตีกรอบไม)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

PR0208064050018

09/06/2564 -

-

16095 จางเหมาตัดหญาภายมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ไร

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา มาลัยจิตต

PR0208064050036

09/06/2564 -

-

16096 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 1
เครื่อง
16097 จัดซื้อ Access Point TP-LINK Wireless AC1200Dual Band
Gigabit จํานวน 5 เครื่อง
16098 จางเปลี่ยนแผนพื้นลายตีนไก ปะผุพรอมทําสีและซอมแชสซี รถยนต
หมายเลขทะเบียน 40-0209 จบ
16099 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 12,861 แผน

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064050041

09/06/2564 -

-

12,450.00

12,450.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064050043

09/06/2564 -

-

43,000.00

43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน วีทอง

PR0208064060026

10/06/2564 -

-

4,501.35

4,501.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064060027

10/06/2564 -

-

2,020.00

2,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064040045

21/06/2564 -

-

16101 ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ

10,775.00

10,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064040046

21/06/2564 -

-

16102 ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 2768 จบ

1,630.00

1,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064040047

21/06/2564 -

-

16103 จางปะยางสตรีมรอน รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 2768 จบ

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064040051

21/06/2564 -

-

16104 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตหมายเลขทะเบียน 40-0201 จบ

5,130.00

5,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064040052

21/06/2564 -

-

38,070.00

38,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064050027

21/06/2564 -

-

PR0208064040050

29/06/2564 -

-

16100 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตหมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ

16105 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนอะไหลรถยนตหมายเลขทะเบียน
40-0209 จบ
16106 จางทําคอนโซลหลังเบาะคนขับ รถยนต หมายเลขทะเบียน นข 3720
จบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตอม รถตู วีไอพี จํากัด

หน ้า 1575

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16107 จัดซื้อหมึกพิมพสีดํา HP CE285A จํานวน 2 กลอง สําหรับใชงานใน
งานกิจการนิสิต และงานอาคารสถานที่ฯ
16108 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใชในการปฏิบัติงานของงานการเงินและ
พัสดุ จํานวน 14 รายการ
16109 เปลี่ยนไกดรางลูกถวงลิฟตประจําอาคารเรียนรวม จํานวน 4 ตัว
16110 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู และ 12,000
บีทียู สําหรับติดตั้งในหองพักรับรองของรองอธิการบดีฝายวิทยาเขต
จันทบุรี
16111 จัดซื้อโฟมเทปใส 2 หนา จํานวน 1 มวน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,300.00
4,397.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,300.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064050003
29/06/2564 -

4,397.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด

PR0208064050034

29/06/2564 -

-

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด

PR0208064060021

29/06/2564 -

-

33,300.00

33,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ

PR0208064060025

29/06/2564 -

-

234.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกฝายช็อป

PR0208064060049

30/06/2564 -

-

234.00

16112 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาพวงหรีดดอกไมสด

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง พิมพฟลอริสท

PR0206064070008

02/07/2021

-

-

16113 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล ขนาด 3*13 เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน 1
ปาย
16114 ขอเบิกเงินคาอาหารในการประชุมคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรรพา
เมื่อวันที่ 29 มิย 2564
16115 ขออนุมัติจัดซื้อ กลองและวัสดุกันกระแทก 2 รายการ

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064070025

05/07/2021

-

-

1,800.00

1,800.00 คัดเลือก

นางสาววราภรณ อุอะนันต

PR0201064070004

05/07/2021

-

-

216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

PR0206064070119

15/07/2021

-

-

39,690.00

39,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070117

15/07/2021

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070120

15/07/2021

-

-

16118 ขออนุมัติจัดซื้อ ไสกรองคารบอนและหลอดอุลตราไวโอเลต สําหรับ
เครื่องกรองน้ํา 2 ชุด
16119 ขออนุมัติจัดซื้อกลองเว็บแคม จํานวน 1 ตัว

9,680.00

9,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206064070031

05/07/2021

-

-

1,550.00

1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070032

05/07/2021

-

-

16120 ขออนุมัติจัดจางซอม ปรับปรุงผนังและฝาเพดาน หอง 211 จํานวน 1
งาน

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น การโยธา

PO0206064070003

14/07/2021

-

-

16116 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดอุปกรณถายทอดสด จํานวน 1 ชุด และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง
16117 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง

216.00

หน ้า 1576

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16121 ขออนุมัติจัดจางทําสื่อวีดีทัศนผานสื่อออนไลน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนลินรัตน บาลลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064070093
13/07/2021 -

16122 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพง 1 ชุด

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064060174

15/07/2021

-

-

16123 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุ จํานวน 3 รายการ

7,909.00

7,909.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064070121

15/07/2021

-

-

PR0206064070144

19/07/2021

-

-

PR0206064070142

19/07/2021

-

-

16124 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 2 รายการ
16125 ขออนุมัติจัดซื้อลูกลอยและถาน 2 เอ จํานวน 2 รายการ

10,260.00
1,025.00

10,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,025.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง/บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

16126 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศหอง สํานกงานกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา 1 เครื่อง
16127 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพง 3 ชุด

10,165.00

10,165.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064070223

23/07/2021

-

-

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064070224

23/07/2021

-

-

16128 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 ตัว

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea&Sport Bangsaen

PR0206064070222

23/07/2021

-

-

PR0206064070086

13/07/2021

-

-

16129 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาของขวัญ จํานวน 1 กระเชา เพื่อมอบให ดร.
ชินวุธ พิพัฒนภานุกูล ทําหนาที่วิทยากรโครงการอบรมเรื่อง Teaching
& Learning Expo ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
16130 ขออนุมัติจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร เนื่องจากเดิมชํารุด และ
เสื่อมสภาพจากการใชงาน จึงจําเปนตองซื้อของใหมเพื่อมาทดแทน
16131 ขออนุมัติเบิกคาอุปกรณกระจายสัญญาณ และสายสัญญาณ เพื่อ
นํามาใชในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ของงานพัฒนาหลักสูตร
16132 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในการจัดทําเอกสารการประชุม การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานและงาตางๆ ของเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
16133 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบใหแกวิทยากร โครงการเสวนา
Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 หัวขอ ''CWIE Sharing'' (ผาน
ระบบ zoom) ในวันที่ 5 ส.ค. 64

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ

6,750.00

6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064070088

13/07/2021

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070169

21/07/2021

-

-

11,141.09

11,141.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064070168

21/07/2021

-

-

PR0206064070212

23/07/2021

-

-

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ

หน ้า 1577

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16134 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
16135 ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผลงานระดับสูง
เพื่อใชในการประชุมออนไลน
16136 ขอความชอบเสนอจัดดอกไมตกแตงสถานที่งานสถาปนามหาวิทยาลัย
บูรพา
16137 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกเครื่องพิมพ
16138 ขอความเห็นชอบเสนอขอจางซักผาปูรองนั่งพระสงฆ ผาขาวปูกลองไม
ซักผาปูโตะ และซักผาระบายตกแตงกลองไม
16139 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจางทําชอดอกไมสด
16140 ขอความเห็นชอบเสนอจัดซื้อผาตวนผูกประดับสถานที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064070147
20/07/2021 -

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070090

13/07/2021

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร

PR0206064060204

01/07/2021

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060234

01/07/2021

-

-

PR0206064060172

01/07/2021

-

-

PR0206064060187

01/07/2021

-

-

PR0206064060205

01/07/2021

-

-

950.00
8,000.00
12,000.00

950.00 เฉพาะเจาะจง รัน&พั้นซ รับซักรีด
8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไม กัลยา
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ณ แฟชั่น

16141 ขอความเห็นชอบเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064060156

01/07/2021

-

-

16142 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อโตกหวาย

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน

PR0206064060212

01/07/2021

-

-

16143 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําปายไวนิล

22,900.00

22,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064060211

01/07/2021

-

-

16144 ขอความเห็นชอบเสนอจางปรับปรุงหอง 302

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิชญสุนันท อินคอรปอเรชั่น จํากัด

PR0206064070072

01/07/2021

-

-

PR0206064060240

01/07/2021

-

-

PR0206064060210

01/07/2021

-

-

16145 ขอความเห็นชอบเสนอทําตรายาง
16146 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกรอบรูปและอัดภาพ

800.00
19,800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร
19,800.00 เฉพาะเจาะจง นานสันติ กิตติมหาธรรม

16147 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษการดขาว

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206064060216

01/07/2021

-

-

16148 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองกํามะหยี่

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จํากัด

PR0206064060239

01/07/2021

-

-

หน ้า 1578

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16149 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเสื้อและของที่ระลึก
16150 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อธูปและไฟแช็ก
16151 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อผลไมสําหรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
58,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

58,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน UP TO YOU Idea&Sport bangsaen

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064060198
01/07/2021 -

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

PR0206064060214

01/07/2021

-

-

17,300.00

17,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

PR0206064060215

01/07/2021

-

-

16152 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อพวงมาลัย

7,050.00

7,050.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร

PR0206064060213

01/07/2021

-

-

16153 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อยาและเวชภัณฑ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รักยา

PR0206064060168

01/07/2021

-

-

16154 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องไทยธรรม

8,350.00

8,350.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist

PR0206064060171

01/07/2021

-

-

16155 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

PR0206064060201

01/07/2021

-

-

16156 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ นาเลาท และนางสาวชัญญา ศรี
จันทร
100.00 เฉพาะเจาะจง นายดนัยกฤต ศรีสวาง

PR0206064060262

01/07/2021

-

-

PR0206064060235

01/07/2021

-

-

PR0206064070042

06/07/2021

-

-

PR0206064070076

12/07/2021

-

-

PR0206064070109

14/07/2021

-

-

PR0206064070149

20/07/2021

-

-

PR0206064070152

20/07/2021

-

-

PR0206064070216

23/07/2021

-

-

16157 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนากากอนามัย

100.00

16158 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อโตกหวาย

811.06

16159 ขอความเห็นชอบเสนอติดฟลมกรองแสง

9,350.00

16160 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองใสเอกสาร

33,330.50

16161 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อลอรถเข็น
16162 ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณในการปองกันไวรัสโควิด-19
16163 ขอความเห็นชอบงานติดตั้งมุงลวด

4,450.00
11,810.00
5,350.00

811.06 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน
9,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
33,330.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคภุชงค จํากัด
4,450.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
11,810.00 เฉพาะเจาะจง รานยาบริบาลเภสัช
5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หน ้า 1579

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16164 ขอความเห็นชอบเสนอจางกั้นประตูหองประชุม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
37,068.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

37,068.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064070215
23/07/2021 -

16165 ขอความเห็นชอบเสนอจางยายเครื่องคอมพิวเตอร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070214

23/07/2021

-

-

16166 ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070075

23/07/2021

-

-

PR0206064070247

29/07/2021

-

-

16167 ขอความเห็นชอบเสนอจางทําตรายาง
16168 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
16169 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถปรับอากาศ จํานวน 24 ที่นั่ง ทัเบียน
40-0499 ชลบุรี จํานวน 8 รายการ
16170 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 20 รายการ
16171 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 4 รายการ
16172 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทพเบียน กร-6153
ชลบุรี จํานวน 22 รายการ
16173 ขออนุมัติเบิกเงินคาโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 5,000
ANSI Lumens จํานวน 27 เครื่อง

660.00
185.11
10,015.20

185.11 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
10,015.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

PR0206064070022
PR0206064070021

03/07/2021
03/07/2021

-

-

17,109.30
189.39
5,135.07

17,109.30 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
189.39 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
5,135.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด

PR0206064070020
PR0206064070023
PR0206064070035

03/07/2021
04/07/2021
06/07/2021

-

-

PO0206064070001

07/07/2021

-

-

PR0206064070070
PR0206064070104

08/07/2021
14/07/2021

-

-

PR0206064070124
PR0206064070126
PR0206064070125
PR0206064070123
PR0206064070136

16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
18/07/2021

-

-

PR0206064070134

18/07/2021

-

-

1,060,263.00 1,060,263.00 ประกวดราคา บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเมนท แอนด เซอรวิส
อิเล็กทรอนิกส จํากัด
(e-bidding)

16174 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 39 รายการ
16175 ขออนุมตั ิเบิกเงินคาน้ํายาฆาเชื้อโรค ขนาด 20 ลิตร จํานวน 5 แกลลอน

6,888.66
27,953.75

16176
16177
16178
16179
16180

442.98
2,929.70
350.00
1,198.40
40,660.00

ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 8 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 17 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาเบรกเกอร 40 A จํานวน 1 ตัว
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 8 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคากลองวงจรปด เครื่องบันทึก เครื่องสํารองไฟฟา
และคาเดินสายและติดตั้งพรอมวัสดุอุปกรณ
16181 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี
จํานวน 10 รายการ

660.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

5,638.90

6,888.66 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
27,953.75 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เค คลีนนิ่ง จํากัด
442.98 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
2,929.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
350.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
1,198.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
40,660.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
5,638.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล จํากัก

หน ้า 1580

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16182 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนฟลมกระจกรถยนต ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี
6,000.00
16183
16184
16185
16186
16187
16188
16189
16190
16191
16192
16193

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุเครื่องมือชาง จํานวน 4 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 5 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาถาน ขนาด D 1.5 V และกอกบอล 1/2
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี จํานวน
16 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 11 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 2 รายการ
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรอยราวและน้ํารั่ว กันซึม
อาคารในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุเพื่อใชซอมแซมหอพักนิสิตหญิงเกา
เพื่อใหสามารถใชงานไดเปนปกติ
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับวางทอน้ําเพื่อทําทางระบายน้ํา
ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางกําจัดปลวกบานพักผูบริหาร 6 หลัง
และหอพักบุคลากร A และ B
ขออนุมัติจางและเบิกคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถตู หมายเลข
ทะเบียน นข 3484 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ600300101000001
ใหสามารถใชงานไดเปนปกติ

6,000.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064070135
18/07/2021 -

2,405.00
4,606.35
1,383.05
9,334.15

ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
รานไถเส็ง
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR0206064070133
PR0206064070132
PR0206064070204
PR0206064070210

18/07/2021
18/07/2021
22/07/2021
22/07/2021

-

-

11,765.00
1,050.00
79,982.50

11,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
1,050.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
79,982.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด

PR0206064070207
PR0206064070211
PR0209064070001

22/07/2021
22/07/2021
01/07/2021

-

-

12,690.20

12,690.20 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209064070006

02/07/2021

-

-

5,465.00
34,240.00

5,465.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ กรุป เอเซีย จํากัด

PR0209064070005
PR0209064070004

02/07/2021
02/07/2021

-

-

2,405.00
4,606.35
1,383.05
9,334.15

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

7,476.09

7,476.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

PR0209064070013

07/07/2021

-

-

16194 ขออนุมัติจางและเบิกคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถตู หมายเลข
ทะเบียน นข 3426 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ600300101000003
ใหสามารถใชงานไดเปนปกติ

7,965.08

7,965.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

PR0209064070012

07/07/2021

-

-

16195 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมไฟสองสวางทางเขา
มหาวิทยาลัย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
16196 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถตู หมายเลข
ทะเบียน นข 1833 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ ใหสามารถใชงานได
เปนปกติ

7,286.70

7,286.70 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209064070008

07/07/2021

-

-

8,184.16

8,184.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

PR0209064070011

07/07/2021

-

-

16197 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมไฟรายทางบริเวณทางเขา
หอพักและปอมยามดานหนาเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง

PR0209064070028

08/07/2021

-

-

หน ้า 1581

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16198 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองเรียน
อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ จํานวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ
5401014010453 และ 5401014010300

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,400.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070027
08/07/2021 -

16199 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา โคตรปญญา

PR0209064070047

08/07/2021

-

-

16200 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209064070046

08/07/2021

-

-

16201 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209064070048

08/07/2021

-

-

16202 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา ธรรมสอน

PR0209064070049

08/07/2021

-

-

16203 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

PR0209064070033

08/07/2021

-

-

PR0209064070024

08/07/2021

-

-

16204 ขออนุญาตจัดจางติดสติ๊กเกอรชื่อและเว็ปไซตมหาวิทยาลัย สีขาว หนา
รถและหลังรถของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คัน
16205 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชในงานภาคสนาม
16206 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

1,200.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต บรรลือศักดิ์

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

5,697.75
15,000.00

5,697.75 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209064070021
PR0209064070035

08/07/2021
08/07/2021

-

-

16207 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209064070030

08/07/2021

-

-

16208 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร แยมกลัด

PR0209064070032

08/07/2021

-

-

หน ้า 1582

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16209 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070031
08/07/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร สังขทอง

PR0209064070029

08/07/2021

-

-

16210 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

16211 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ศรีสุนทร

PR0209064070041

08/07/2021

-

-

16212 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209064070040

08/07/2021

-

-

16213 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยวัทน กุลวงศ

PR0209064070044

08/07/2021

-

-

16214 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209064070038

08/07/2021

-

-

16215 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209064070037

08/07/2021

-

-

16216 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเดช ศรีจันทร

PR0209064070034

08/07/2021

-

-

16217 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209064070043

08/07/2021

-

-

16218 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ
5403002010002

11,919.80

11,919.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

PR0209064070036

08/07/2021

-

-

หน ้า 1583

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16219 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070039
08/07/2021 -

16220 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลนภา ผองศรีงาม

PR0209064070045

08/07/2021

-

-

16221 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณงานชาง และงานภาคสนาม
16222 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

3,934.39
9,000.00

3,934.39 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร บุญธรรม

PR0209064070050
PR0209064070054

09/07/2021
09/07/2021

-

-

16223 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209064070053

09/07/2021

-

-

16224 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

PR0209064070052

09/07/2021

-

-

16225 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรทิพย สําราญ

PR0209064070051

09/07/2021

-

-

16226 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

PR0209064070071

12/07/2021

-

-

16227 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209064070060

12/07/2021

-

-

16228 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209064070064

12/07/2021

-

-

หน ้า 1584

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16229 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070070
12/07/2021 -

16230 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรญาติ

PR0209064070056

12/07/2021

-

-

16231 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209064070069

12/07/2021

-

-

16232 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร เพ็งบุบผา

PR0209064070057

12/07/2021

-

-

16233 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209064070067

12/07/2021

-

-

16234 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศญา บํานาญนพวงศ

PR0209064070066

12/07/2021

-

-

16235 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี หัสดง

PR0209064070059

12/07/2021

-

-

16236 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209064070062

12/07/2021

-

-

16237 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา สีดาจิตร

PR0209064070063

12/07/2021

-

-

16238 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพธีรเอก สีดา

PR0209064070058

12/07/2021

-

-

หน ้า 1585

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16239 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070068
12/07/2021 -

16240 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตยศ ปรีเอี่ยม

PR0209064070081

13/07/2021

-

-

16241 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

PR0209064070082

13/07/2021

-

-

16242 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

PR0209064070080

13/07/2021

-

-

16243 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร พยัฆจันทร

PR0209064070083

13/07/2021

-

-

16244 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหพรรธน อมรพลัง

PR0209064070074

13/07/2021

-

-

16245 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง แพงอานนท

PR0209064070073

13/07/2021

-

-

16246 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

PR0209064070075

13/07/2021

-

-

16247 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติยา วิชาทน

PR0209064070085

13/07/2021

-

-

16248 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยนันท เธียรสุวรรณธาดา

PR0209064070079

13/07/2021

-

-

หน ้า 1586

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16249 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070076
13/07/2021 -

16250 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

PR0209064070084

13/07/2021

-

-

16251 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ สีตาลแก

PR0209064070077

13/07/2021

-

-

16252 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เจนการ

PR0209064070078

13/07/2021

-

-

16253 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต
หมายเลขทะเบียน นข 3844 สระแกว หมายเลขครุภัณฑ
630300101000001

6,021.45

6,021.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

PR0209064070140

14/07/2021

-

-

16254 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญญาพร สาประเสริฐ

PR0209064070088

14/07/2021

-

-

16255 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกาญจนาพร ศิริจันทร

PR0209064070089

14/07/2021

-

-

16256 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

PR0209064070087

14/07/2021

-

-

16257 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209064070090

14/07/2021

-

-

16258 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209064070092

14/07/2021

-

-

หน ้า 1587

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16259 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนิติ นาคเจริญพีรวิ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070131
14/07/2021 -

16260 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209064070122

14/07/2021

-

-

16261 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209064070127

14/07/2021

-

-

16262 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

PR0209064070123

14/07/2021

-

-

16263 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

PR0209064070124

14/07/2021

-

-

16264 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209064070125

14/07/2021

-

-

16265 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209064070141

14/07/2021

-

-

16266 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209064070137

14/07/2021

-

-

16267 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209064070139

14/07/2021

-

-

16268 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภี

PR0209064070136

14/07/2021

-

-

หน ้า 1588

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16269 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070138
14/07/2021 -

16270 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พงษพรรณชื่น

PR0209064070143

14/07/2021

-

-

16271 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209064070128

14/07/2021

-

-

16272 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209064070106

14/07/2021

-

-

16273 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

PR0209064070112

14/07/2021

-

-

16274 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร บัวหอม

PR0209064070114

14/07/2021

-

-

16275 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา ลอมเวียง

PR0209064070120

14/07/2021

-

-

16276 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209064070104

14/07/2021

-

-

16277 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209064070126

14/07/2021

-

-

16278 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โตขํา

PR0209064070116

14/07/2021

-

-

หน ้า 1589

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16279 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนารักษ หลวงกา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070109
14/07/2021 -

16280 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิสา รุธิระวุฒิ

PR0209064070119

14/07/2021

-

-

16281 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209064070110

14/07/2021

-

-

16282 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209064070121

14/07/2021

-

-

16283 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209064070113

14/07/2021

-

-

16284 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209064070111

14/07/2021

-

-

16285 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209064070117

14/07/2021

-

-

16286 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209064070118

14/07/2021

-

-

16287 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209064070105

14/07/2021

-

-

16288 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209064070107

14/07/2021

-

-

หน ้า 1590

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16289 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070115
14/07/2021 -

16290 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR0209064070130

14/07/2021

-

-

16291 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ แหวนประเสริฐ

PR0209064070135

14/07/2021

-

-

16292 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ศรีจันทร

PR0209064070129

14/07/2021

-

-

16293 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไวนุสิทธิ์

PR0209064070132

14/07/2021

-

-

16294 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองนอก

PR0209064070134

14/07/2021

-

-

16295 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209064070101

14/07/2021

-

-

16296 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209064070096

14/07/2021

-

-

16297 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209064070093

14/07/2021

-

-

16298 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209064070094

14/07/2021

-

-

หน ้า 1591

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16299 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070099
14/07/2021 -

16300 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญพิมล แหวนประเสริฐ

PR0209064070097

14/07/2021

-

-

16301 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

PR0209064070098

14/07/2021

-

-

16302 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209064070103

14/07/2021

-

-

16303 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209064070100

14/07/2021

-

-

16304 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209064070095

14/07/2021

-

-

16305 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209064070154

15/07/2021

-

-

16306 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริวัติ วิสูตรตระการ

PR0209064070160

15/07/2021

-

-

16307 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ซารัมย

PR0209064070162

15/07/2021

-

-

16308 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒณ จิตสัตย

PR0209064070161

15/07/2021

-

-

หน ้า 1592

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16309 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070152
15/07/2021 -

16310 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209064070151

15/07/2021

-

-

16311 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209064070156

15/07/2021

-

-

16312 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209064070153

15/07/2021

-

-

16313 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209064070155

15/07/2021

-

-

16314 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209064070157

15/07/2021

-

-

16315 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209064070146

15/07/2021

-

-

16316 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน บัวศรี

PR0209064070144

15/07/2021

-

-

16317 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข จูมพิมาย

PR0209064070145

15/07/2021

-

-

16318 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

PR0209064070149

15/07/2021

-

-

หน ้า 1593

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16319 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา โอเรือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064070163
15/07/2021 -

16320 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209064070148

15/07/2021

-

-

16321 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209064070150

15/07/2021

-

-

PR0209064070167
PR0209064070170

19/07/2021
20/07/2021

-

-

PR0209064070174

22/07/2021

-

-

16322 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอย เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
16323 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาไถปรับพื้นที่สําหรับเตรียมปลูกพืช
จํานวน 10 ไร
16324 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตนไมและวัสดุปลูกสําหรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศใยบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
16325 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาปลูกตนไม จํานวน 10 ไร
16326 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาแกไขกระแสไฟฟาขัดของ
16327 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถไถ
หมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว
16328 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

2,000.00
3,800.00
56,020.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร
3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ปานสิงห
56,020.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาภพ พันธไมและรานอารีย พันธไม

3,700.00
529.53
2,000.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย ปาครอง
529.53 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค(วัฒนานคร)
2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์บริการ

PR0209064070173
PR0209064070171
PR0209064070172

22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021

-

-

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด

PO0218064070001

02/07/2564

-

-

16329 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064070002

01/07/2564

-

-

16330 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064070004

02/07/2564

-

-

16331 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 ชนิด

6,940.00

6,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064070005

02/07/2564

-

-

16332 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 ชนิด

1,055.00

1,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0218064070006

02/07/2564

-

-

PO0218064070002

16/07/2564

-

-

16333 จางซอมแซมทอน้ํา และเปลี่ยนฝาเพดาน หอง A521 A522 หอพัก
เทา-ทอง 3

45,116.00

45,116.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด
หน ้า 1594

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16334 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 ชนิด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0218064070013
13/07/2564 -

16335 จางซอมแซมปมน้ําพรอมเปลี่ยนอุปกรณ หอพักเทา-ทอง 4

4,650.00

4,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PR0218064070014

13/07/2564

-

-

16336 จางซอมจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน

PR0218064070021

15/07/2564

-

-

16337 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064070022

15/07/2564

-

-

16338 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 ชนิด

45,640.00

45,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064070027

19/07/2564

-

-

16339 จางเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0218064070028

19/07/2564

-

-

16340 ขออนุมัติจัดจางทํารูปเลมรายงาน เพื่อจัดทําเอกสารแบบฟอรม
วิธีดําเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ม.บูรพา

4,875.00

4,875.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064070038

06/07/2021

-

-

16341 ขออนุมัติจัดจางทําใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบใหกับผูผานการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยและปกปองผูรับการวิจัย
ระหวางวันที่ 12- 13 ก.ค. 64

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064070036

06/07/2021

-

-

16342 ขออนุมัติจัดจางทํารูปเลมเอกสารขอเสนอโครงการ เพื่อจัดทําเอกสาร
ขอเสนอโครงการสรางกําลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาคเพื่อ
ตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงหารยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถิ่นในภูมิภาคดวยองคความรูภูมิปญญา
และนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3,390.00

3,390.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064070037

06/07/2021

-

-

16343 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการประทับตราในเอกสารตางๆ
ของงานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย
16344 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการรับรองนักวิจัย ผูวิจัยและผู
มาติดตอขอคําปรึกษาดานการวิจัยตางๆ
16345 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ สําหรับใชในการพิมพสีเอกสารงานตางๆ ของ
แผนงานบมเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

70.00

70.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206064070048

07/07/2021

-

-

2,220.00

2,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR0206064070046

07/07/2021

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070114

15/07/2021

-

-

หน ้า 1595

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16346 ขออนุมัติจัดจางทํารูปเลมเอกสารขอเสนอ ''โครงการสนับสนุนหนวยบม
258.00
เพาะวิสาหกิจในสถบันอุดมศึกษา (University Business
Incubator/UBI) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
16347 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในงานตางๆ ภายในสํานักงาน
16348 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารตางๆ ใน
สํานักงาน
16349 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพนหมอก เพื่อใชในการปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ภายในสํานักงาน
16350 ขออนุมัติจัดจางเหมาตัดตนไมทําความสะอาดบานพักและทําความ
สะอาดอาคาร Business Unit คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

16351 ขออนุมัติจัดจางทํากุญแจของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

258.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064070242
29/07/2021 -

11,728.00
10,330.00

11,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
10,330.00 เฉพาะเจาะจง ดีดี ออฟฟศ

PR0206064070252
PR0206064070250

30/07/2021
30/07/2021

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064070251

30/07/2021

-

-

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี มีความเพียร
28,000 บาท

PO0300064070001

06/07/2564

-

-

ราคาจาง 275 PR0300064070029

07/07/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300064070047

14/07/2564

-

-

ราคาจาง

275.00

275.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ
บาท

16352 ขออนุมัติจางเหมาซอมแซมทอน้ําประปารั่ว ชั้น 9 ของคณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น
8,500 บาท

16353 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064070048

15/07/2564

-

-

490.00

490.00 เฉพาะเจาะจง รานประโยชนการไฟฟา
490 บาท

ราคาซื้อ

PR0300064070049

15/07/2564

-

-

16355 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064070050

15/07/2564

-

-

16356 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064070051

15/07/2564

-

-

16354 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสําหรับติดตั้งกลองวงจรปด

หน ้า 1596

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16357 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
9,000 บาท

ราคาจาง

16358 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
9,000 บาท

16359 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

16360 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

16361 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
บาท

16362 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
5,000 บาท

ราคาจาง

16363 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
5,000 บาท

ราคาจาง

16364 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
15,000 บาท

16365 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
15,000 บาท

16366 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
15,000 บาท
หน ้า 1597

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064070052
15/07/2564 -

PR0300064070053

15/07/2564

-

-

PR0300064070054

15/07/2564

-

-

PR0300064070055

15/07/2564

-

-

ราคาจาง 5,000 PR0300064070056

15/07/2564

-

-

PR0300064070057

15/07/2564

-

-

PR0300064070058

15/07/2564

-

-

PR0300064070059

16/07/2564

-

-

PR0300064070060

16/07/2564

-

-

PR0300064070061

16/07/2564

-

-

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16367 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064070062
16/07/2564 -

ราคาจาง

PR0300064070063

16/07/2564

-

-

16368 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

16369 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064070064

16/07/2564

-

-

16370 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064070065

16/07/2564

-

-

16371 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064070066

16/07/2564

-

-

16372 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

PR0300064070067

16/07/2564

-

-

16373 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064070068

16/07/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300064070075

20/07/2564

-

-

PR0300064070076

20/07/2564

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/07/2564

-

-

16374 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดสติกเกอรและทําปายพาสวูดติดสติกเกอรของ
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
9,500 บาท

16375 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร A4 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,232.00

1,232.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
1,232 บาท

16376 ขออนุมัติจางถายเอกสารและคาทําเลมรายงาน
จํานวน 3 เลม
โครงการประเมินความพึงพอใจของ
เทศบาลตําบลเกล็ดแกว

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส
1,500 บาท
หน ้า 1598

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16377 ขออนุมัติจางเหมาติดตงโคมไฟสปอรตไลท LED ของคณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,500.00

16378 ขออนุมัติจัดซื้อแคปแอร, กอกอางลางมือ และลูกบิดประตู

670.00

16379 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอล คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

2,500.00

16380 ขออนุมัติจางเหมาจัดทํารูปเลม จํานวน 10 เลม โครงการประเมินความ
ผูกพันและความพึงพอใจของเทศบาลตําบลตําบลบางพระ

3,000.00

16381 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยปฏิบัติงานดานวิชาการและเปนผูชวยสอน
ในรายวิชาตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
16382 ขออนุมัติจางเหมาบริการชวยปฏิบัติงานดานวิชาการและเปนผูชวยสอน
ในรายวิชาตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
16383 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

43,065.00
43,065.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค
13,500 บาท

ราคาจาง

670.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค
670 บาท

ราคาซื้อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0300064070002 23/07/2564 -

PR0300064070092

23/07/2564

-

-

2,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาซื้อ 2,500 บาท

PR0300064070099

30/07/2564

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช จันทเดิม
3,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 30/07/2564

-

-

43,065.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นารีนุช นาคกรี 43,065.00

PO0400064070001

01/07/2564

-

-

43,065.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิภา จั่นพา 43,065.00

PO0400064070002

01/07/2564

-

-

ราคาจาง

290.00

290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 290.00

PR0400064070002

01/07/2564

-

-

16384 รายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 450.00

PR0400064070003

01/07/2564

-

-

16385 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 800.00

PR0400064070004

01/07/2564

-

-

7,558.95

7,558.95 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 7,558.95

PR0400064070010

01/07/2564

-

-

PR0400064070013

02/07/2564

-

-

16386 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา
16387 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

710.00

710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 710.00

16388 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

2,439.00

2,439.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,439.00

PR0400064070031

06/07/2564

-

-

16389 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,240.00

PR0400064070033

06/07/2564

-

-

หน ้า 1599

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16390 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการฯ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 938.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064070037
06/07/2564 -

16391 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064070042

07/07/2564

-

-

16392 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 300.00

PR0400064070046

07/07/2564

-

-

PR0400064070047

07/07/2564

-

-

PR0400064070048

07/07/2564

-

-

16393 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
16394 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

1,000.00
569.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00
569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 569.00

16395 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400064070049

07/07/2564

-

-

16396 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

425.00

425.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 425.00

PR0400064070050

07/07/2564

-

-

16397 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

PR0400064070051

07/07/2564

-

-

PR0400064070052

07/07/2564

-

-

PR0400064070053

07/07/2564

-

-

PR0400064070054

07/07/2564

-

-

PR0400064070055

07/07/2564

-

-

16398 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
16399 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
16400 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
16401 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

585.00
1,000.00
600.00
1,000.00

585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 585.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,000.00

16402 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064070056

07/07/2564

-

-

16403 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064070057

07/07/2564

-

-

PR0400064070058

07/07/2564

-

-

16404 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00
หน ้า 1600

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16405 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด 600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064070080
08/07/2564 -

16406 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064070081

08/07/2564

-

-

16407 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

PR0400064070082

08/07/2564

-

-

16408 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

PR0400064070083

08/07/2564

-

-

PR0400064070084

08/07/2564

-

-

16409 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
16410 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400064070085

08/07/2564

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064070086

09/07/2564

-

-

16412 ขออนุมัติซื้อชอดอกไม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 1,000.00

PR0400064070087

09/07/2564

-

-

16413 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

6,995.25

6,995.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 6,995.25

PR0400064070088

09/07/2564

-

-

PR0400064070089

09/07/2564

-

-

2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 2,621.50 PR0400064070094

09/07/2564

-

-

PR0400064070095

09/07/2564

-

-

16411 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

16414 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

960.00

16415 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

2,621.50

16416 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

16417 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400064070096

09/07/2564

-

-

16418 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400064070097

12/07/2564

-

-

16419 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400064070100

12/07/2564

-

-

หน ้า 1601

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16420 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,000.00

16421 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064070101
12/07/2564 -

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

PR0400064070102

12/07/2564

-

-

16422 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064070103

12/07/2564

-

-

16423 ขออนุมัติจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 11,000.00

PR0400064070104

12/07/2564

-

-

16424 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 300.00

PR0400064070105

12/07/2564

-

-

16425 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

315.00

315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 315.00

PR0400064070106

12/07/2564

-

-

16426 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

558.01

558.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 558.01

PR0400064070099

13/07/2564

-

-

16427 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุอุปกรณ

7,646.04

7,646.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 7,646.04

PR0400064070112

14/07/2564

-

-

16428 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

6,541.94

6,541.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 6,541.94

PR0400064070113

14/07/2564

-

-

16429 ขออนุมัติจางซอมเปลี่ยนกระจก

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรินทร ปลุกใจ 2,500.00

PR0400064070128

15/07/2564

-

-

16430 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064070134

15/07/2564

-

-

16431 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064070135

15/07/2564

-

-

16432 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

PR0400064070143

19/07/2564

-

-

16433 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

500.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
444.26
500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064070144

19/07/2564

-

-

16434 ขออนุมัติจางจัดทําเลมรายงาน

1,080.00

PR0400064070150

20/07/2564

-

-

1,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,080.00
หน ้า 1602

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16435 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
16436 ขออนุมัติซื้อกระดาษชําระมวนใหญ
16437 ขออนุมัติซื้อปากกาลงนามสําหรับผูบริหาร
16438 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
16439 ขออนุมัติซื้อฉากกั้นหอง พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,815.00
11,556.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด 4,815.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064070151
20/07/2564 -

11,556.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รุงพิมลภา ซัพพลาย 11,556.00 PR0400064070152

20/07/2564

-

-

659.98

659.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 659.98

PR0400064070156

21/07/2564

-

-

2,109.99

2,109.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,109.99

PR0400064070166

22/07/2564

-

-

PR0400064070168

22/07/2564

-

-

12,446.00

12,446.00 เฉพาะเจาะจง พี.เฮาส 11,021.00

16440 ขออนุมัติจางจัดทํารูปเลมโครงการฯ

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 428.00

PR0400064070169

27/07/2564

-

-

16441 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064070175

27/07/2564

-

-

16442 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 600.00

PR0400064070183

27/07/2564

-

-

16443 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

449.00

449.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 449.00

PR0400064070184

27/07/2564

-

-

16444 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064070185

27/07/2564

-

-

16445 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

199.00

199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 199.00

PR0400064070186

27/07/2564

-

-

16446 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

379.00

379.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด 379.00

PR0400064070187

27/07/2564

-

-

16447 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง รานนองน้ําฝนเครื่องครัว 3,250.00

PR0400064070189

29/07/2564

-

-

16448 ขอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (แกสโซฮอล 91)
16449 ขอซื้อ OKI DRUM B431

1,100.00
9,000.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR0500064070087
PR0500064070088

02/08/2564
02/08/2564

-

-

หน ้า 1603

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16450 ขอซื้อน้ํายา DETTOL ขนาด 750 ML.
16451 ขอซื้อ Zoom Meeting EDU Plus
16452 ขอซือ้ ไสปากกา
16453 ขอรื้อถอดปายไวนิล ขนาด 850 x 1000 cm.
16454 ขอจางปรับปรุงแกไขระบบปมน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,815.00
72,000.00
880.00
2,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007 (บางแสน) PR0500064070089
02/08/2564 -

72,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

PO0500064080001
PR0500064070091
PR0500064070092

04/08/2564
02/08/2564
02/08/2564

-

-

6,591.20

6,591.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0500064070094

02/08/2564

-

-

16455 ขอจางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 หอง
16456 ขอลางทําความสะอาดและซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 หอง

35,331.40
21,902.90

35,331.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
21,902.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PO0500064080005
PO0500064080006

12/08/2564
12/08/2564

-

-

16457 งานรื้อถอน - ยาย พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากศูนยภาษา 3 ไป
ยังหอง QS2 - 415
16458 ขอจัดซื้อไมโครโฟน ไมโครโฟนไรสาย ชุดไฟสตูดิโอและหลอดไฟ ไมค
คลิป
16459 จางทํางานโปสเตอรปริ้นพรอมติดตั้ง

22,256.00

22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PO0500064080007

12/08/2564

-

-

15,700.00

15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064080009

12/08/2564

-

-

PR0500064080015

03/08/2564

-

-

16460 ขอซื้อบอรดจัดนิทรรศการ
16461 ขอซือ้ กลองเว็บแคม ไฟวงแหวนพรอมขาตั้ง แผนรีเฟล็กพรอมที่จับ
ไมโครโฟน และไมโครโฟนสําหรับตอกลองวิดีโอมือถือ
16462 ขอซื้อหูฟงไรสาย
16463 ขอซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ)
16464 ขอซื้อเมาสปากกา
16465 ขอซื้อหมึกพิมพ HP 49A HP 78A HP 505A
16466 ขอซื้อเอ็กซเทอนัลฮารดดิสก
16467 ขอซื้อกระดาษเลเซอร A4
16468 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร
16469 ขอจางตัดสติ๊กเกอร

67,410.00
20,000.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง รานอารคไซน
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064080008
PO0500064080010

12/08/2564
12/08/2564

-

-

11,940.00
12,355.75
17,940.00
13,650.00
3,630.00
295.00
18,380.00
400.00

11,940.00
12,355.75
17,940.00
13,650.00
3,630.00
295.00
18,380.00
400.00

PO0500064080011
PO0500064080013
PO0500064080012
PO0500064080018
PR0500064080022
PR0500064080023
PO0500064080019
PR0500064080025

12/08/2564
12/08/2564
12/08/2564
16/08/2564
03/08/2564
03/08/2564
16/08/2564
03/08/2564

-

-

PR0500064080026

03/08/2564

-

-

16470 ขอซื้อแอลกอฮอล

5,200.00

6,000.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
วินเพาเวอร ซัพพลาย
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย
วินเพาเวอร ซัพพลาย
นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด
หน ้า 1604

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16471 ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 3 รายการ
16472 ขอซื้อแถบลบคําผิด และแฟมซองพลาสติก A4 สีฟา เขาสตอก
16473 ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 22 รายการ
16474 ขอซือ้ หนวยความจํา สาย USB เชื่อมตอเครื่องพิมพ แผนรองเมาส
กลองเว็บแคม อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณไรสาย
16475 ขอซื้อเมาสและแปนพิมพไรสาย
16476 ขอซื้อสายสัญญาณ USB อุปกรณแปลงสัญญาณ เมาสคอมพิวเตอร
ไมโครโฟน+หูฟง External Harddisk
16477 ขอซื้อหมึกพิมพ HP 78A (Remanu)
16478 ขอซื้อหมึกพิมพ
16479 ขอซื้อกระดาษฟลิบชารท
16480 ขอซื้อเครื่องอานดีวีดีแบบบางพกพา
16481 ขอซื้อแอลกอฮอลน้ํา และแอลกอฮอลเจล
16482 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร
16483 ขอซื้อที่เย็บกระดาษเบอร 10 และที่เย็บกระดาษเบอร 3
16484 ขอซอมเครื่องคอมพิวเตอร HP Dell Latitude 3480
16485 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 78A HP 505A
16486 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 53A
16487 ขอจางติดตั้งเดินสายสัญญาณอินเทอรเน็ต พรอมอุปกรณ สายสัญญาณ
ภาพ พรอมอุปกรณ และจุดเชื่อมตอไฟฟา พรอมอุปกรณ
16488 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร Kyocera Tk-134 Hp 36A HP 53A และ HP
78A
16489 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-410
16490 ขอซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-701
16491 ขอซื้อถานพานาโวนิค CR 2032
16492 ขอซื้อไผปลาย และยูคา
16493 ขอซือ้ สีสเปรยขาว มวง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,200.00
5,189.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0500064080034
09/08/2564 -

5,189.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR0500064080035

09/08/2564

-

-

31,369.00
14,380.00

31,369.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย
14,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500064080021
PO0500064080022

16/08/2564
16/08/2564

-

-

3,100.00
25,760.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
25,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PR0500064080038
PO0500064080023

09/08/2564
16/08/2564

-

-

4,500.00
13,500.00
200.00
2,500.00
3,038.80
7,050.00
15,619.75
2,675.00
4,550.00
4,750.00
11,500.00

4,500.00
13,500.00
200.00
2,500.00
3,038.80
7,050.00
15,619.75
2,675.00
4,550.00
4,750.00
11,500.00

PR0500064080040
PO0500064080024
PR0500064080042
PR0500064080043
PR0500064080044
PR0500064080045
PO0500064080020
PR0500064080063
PR0500064080064
PR0500064080065
PO0500064080029

09/08/2564
16/08/2564
09/08/2564
09/08/2564
09/08/2564
09/08/2564
16/08/2564
11/08/2564
11/08/2564
11/08/2564
26/08/2564

-

-

16,950.00

16,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PO0500064080030

26/08/2564

-

-

26,215.00
14,445.00
1,000.00

26,215.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
14,445.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064080031
PO0500064080032
PR0500064080099

26/08/2564
26/08/2564
20/08/2564

-

-

PR0500064080114
PR0500064080115

24/08/2564
24/08/2564

-

-

1,600.00
500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร ซัพพลาย
วินเพาเวอร ซัพพลาย
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
วินเพาเวอร ซัพพลาย
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
วินเพาเวอร ซัพพลาย
วินเพาเวอร ซัพพลาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮียหมง คาไม
500.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
หน ้า 1605

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16494 ขอเปลี่ยนประตู PVC
16495 ขอซอมมอเตอรปมน้ํา ตัวที่ 2
16496 ขอจางลางทําความสะอาดและซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5
หอง
16497 ขอซื้อวัสดุการเกษตร 24 รายการ
16498
16499
16500
16501
16502

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,000.00
16,050.00
6,323.70
49,984.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด
16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
6,323.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
49,984.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ พรหมมินทร (รานมณีแดงการ
เดน)
640.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส. เค. ฮารดแวร
705.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
600.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮียหมง คาไม
105.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงยงไถ
4,000.00 ประมูลดวย
ใบสําคัญคางจาย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ตาม
หลักเกณฑที่
กระทรวงการคลั
งกําหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR0500064080116
24/08/2564
PO0500064080033 31/08/2564
PR0500064080118
24/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

PO0500064080027

25/08/2564

-

-

PR0500064080120
PR0500064080121
PR0500064080121
PR0500064080121
PR0500064080142

25/08/2564
25/08/2564
25/08/2564
25/08/2564
30/08/2564

-

-

PR0500064080146
PR0500064080147
PR0700064060059

31/08/2564
31/08/2564
01/07/2564

-

-

ขอซื้อสีน้ํากึ่งเงา
ขอซื้อไผปลาย และตะปู
53.1 ไผปลาย จํานวน 5 มัด
53.2 ตะปู จํานวน 1.5 กิโลกรัม
คาตอบแทนกรรมการรางขอบเขตงานทําความสะอาด รจ 1326

640.00
705.00
600.00
105.00
4,000.00

16503 ขอซื้อหมึกพิมพ HP 78A (Remanu)
16504 ขอจางทําตรายาง
16505 ขออนุมัตจิ ัดจาง ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง จํานวน 6 เครื่อง

1,800.00
740.00
6,000.00

16506 ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ จํานวน
5 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
16507 ขออนุมัติจัดจางตัดรื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 10 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
16508 ขออนุมัติจัดซื้อ ที่เหยียบกดเจล.แมสฟา รายละเอียดังเอกสารแนบ

11,021.00

11,021.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PO0700064070001

01/07/2564

-

-

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PO0700064070002

01/07/2564

-

-

4,775.00

4,775.00 เฉพาะเจาะจง นางจริน ไพรเถื่อน 3210300875064

PR0700064070005

02/07/2564

-

-

16509 ขออนุมัติจัดซื้อ ที่เหยียบกดเจล แมส (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ต.
พังราด

4,775.00

4,775.00 เฉพาะเจาะจง นางจริน ไพรเถื่อน 3210300875064

PR0700064070006

02/07/2564

-

-

1,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
740.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ

หน ้า 1606

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16510 ขออนุมัติจัดจางทําสติกเกอร และปายไวนิล (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ) ต.พังราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,947.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,947.50 เฉพาะเจาะจง 1. บีเอสเอ จางทําสติกเกอร =697.50
2.
ปายอิงคเจ็ท แกลง จางทําปาย =1250 บาท
1103700229361/1220800013375

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064070007
05/07/2564 -

16511 ขออนุมัติจัดจางทําสติกเกอร และปายไวนิล (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ) ต.ตะพง

1,947.50

1,947.50 เฉพาะเจาะจง 1. บีเอสเอ จางทําสติกเกอร =697.50
2.
ปายอิงคเจ็ท แกลง จางทําปาย =1250 บาท
1103700229361/1220800013375

PR0700064070008

05/07/2564

-

-

16512 ขออนุมัติจัดซื้อ เคมี+อุปกรณใชในหองทดลอง (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ) ต.พังราด

3,277.50

3,277.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดฟแอนด ไฮเทค เคมีคอล/
113544005220

PR0700064070009

05/07/2564

-

-

16513 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมชุดแหลงจายไฟพรอมแบตเตอรี่สํารองไฟ
จํานวน 2 ชุด, ชุดแหลงจายไฟเครื่องบันทึกวิดีโอ จํานวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

26,643.00

PO0700064070003

05/07/2564

-

-

16514 ขออนุมัติจัดซื้อ เคมี+อุปกรณใชในหองทดลอง (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ) ต.ตะพง

3,277.50

3,277.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดฟแอนด ไฮเทค เคมีคอล/
113544005220

PR0700064070011

05/07/2564

-

-

16515 ขออนุมัติจัดซื้อ ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ FUJI XEROX รุน
FUJI XEROX DP M355DF
16516 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องวัดปริมาณฝุนในอากาศแบบพกพา (Model:
DustMate, Turnkey) (service and calibration for Dusmate)

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

PO0700064070004

05/07/2564

-

-

41,516.00

41,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด

PO0700064070005

05/07/2564

-

-

16517 ขออนุมัติจัดจางเชารถยนตไป-กลับ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.บูรพา จ.
ชลบุร-ี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจ.ฉะเชิงเทรา คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,500.00

PR0700064070014

05/07/2564

-

-

16518 ขออนุมัติจัดจางงานซอมแผงเหล็กตาขายหองเก็บถังกาซ (ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
16519 ขออนุมัติจัดจาง งานซอมบํารุงประตูกรอบอลูมิเนียมบานกระจก
หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 1 งาน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
16520 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 5,067 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

26,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร จํากัด

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี

19,902.00

19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอรเทค จํากัด

PO0700064070006

06/07/2564

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ คงจีบ

PO0700064070007

06/07/2564

-

-

2,280.15

2,280.15 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064070021

07/07/2564

-

-

หน ้า 1607

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16521 ขออนุมัติจัดซื้อชอดอกไมสด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบ
กําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ
16522 ขออนุมัติจัดซื้อ Flat bar, Round bar, Steel plate (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
16523 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16524 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16525 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16526 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16527 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16528 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16529 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16530 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16531 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16532 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16533 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16534 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16535 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
700.00
58,422.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

700.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา เลขประจําตัวบัตรประชาชน
324 0400 146 366
58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064070022
07/07/2564 PO0700064070009

13/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700064070060

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700064070061

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมลรักษ แสวงสวัสดิ์

PR0700064070062

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

PR0700064070064

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700064070065

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700064070066

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064070067

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700064070068

19/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700064070069

19/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PR0700064070070

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PR0700064070071

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล นวลศรี

PR0700064070072

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง

PR0700064070073

20/07/2564

-

-

หน ้า 1608

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16536 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16537 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16538 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16539 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16540 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16541 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16542 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยน Keyboard Mac Book Pro พรอมคาบริการ
เปลี่ยน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
16543 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16544 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16545 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16546 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16547 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16548 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16549 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16550 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064070074
20/07/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PR0700064070075

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ประวงษ

PR0700064070076

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PR0700064070077

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PR0700064070078

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PR0700064070079

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร เรโซลูชั่น จํากัด

PR0700064070081

20/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนดล พัทรา

PR0700064070082

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครวินท พิมานทิศากร

PR0700064070083

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PR0700064070084

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ปลายชัยภูมิ

PR0700064070085

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PR0700064070086

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา เมืองประเสริฐ

PR0700064070087

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา อุนินคํา

PR0700064070088

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PR0700064070089

20/07/2564

-

-

หน ้า 1609

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064070090
20/07/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัยการ ภูษาพริ้ว

PR0700064070091

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

PR0700064070092

20/07/2564

-

-

14,700.00

14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0700064070012

20/07/2564

-

-

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด

PO0700064070013

20/07/2564

-

-

16556 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ จํานวน 7 กลอง Brother
HL-3270CND 1 กลอง, HP Laserjet CE285A 2 กลอง, HP Color
Laserjet CE400A 1 กลอง, HP Color Laserjet CE401A 1 กลอง,
HP Color Laserjet CE402A 1 กลอง, HP Color Laserjet CE402A
1 กลอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

41,690.00

41,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0700064070014

21/07/2564

-

-

16557 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16558 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16559 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16560 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16561 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16562 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16563 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิน สอนสกุล

PR0700064070101

21/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาธิกา นามวิชา

PR0700064070102

21/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต ศรีทองสุข

PR0700064070103

21/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700064070104

21/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ผิวทองงาม

PR0700064070105

21/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700064070113

22/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700064070114

22/07/2564

-

-

16551 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16552 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16553 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16554 ขออนุมัติซื้อ หมึกพิมพ HP Laserjet Pro M227 fdw CF230A ดัง
เอกสารแนบ
16555 ขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณวัดระยะขนาด 100 มิลลิเมตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 1610

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16564 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16565 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16566 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
16567 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล จํานวน 4 เครื่อง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ
16568 ขออนุมัติจัดซื้อRaspberry Pi 4 Model B - 8GB , Raspberry Pi 4
power adaptor USB C 5.1V 3A 15.3W ,Sandisk MicroSD Ultra
32GB (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
16569 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064070117
22/07/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรพณธร เดชะธนาศักดิ์

PR0700064070119

23/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน หายักวงษ

PR0700064070120

23/07/2564

-

-

3,980.00

3,980.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค

PR0700064070122

27/07/2564

-

-

PO0700064070015

27/07/2564

-

-

PR0700064070124

27/07/2564

-

-

37,335.00

1,019.70

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

37,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด

1,019.70 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

16570 ขออนุมัติจัดซื้ออลูมิเนียมโปรไฟลขนาด 60x60x600 mm ,อลูมิเนียม
โปรไฟลขนาด 60x60x800 mm,อลูมิเนียมโปรไฟลขนาด 60x60x700
mm ฯลฯ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

29,970.70

29,970.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จํากัด

PO0700064070016

27/07/2564

-

-

16571 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกปริ้นเตอรToner HP M175nw P/N CE310 BK,
Toner HP M175nw P/N CE311A C ฯลฯ (รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา)

15,889.50

15,889.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จํากัด

PO0700064070017

27/07/2564

-

-

PR0700064070130

27/07/2564

-

-

16572 ขออนุมัติจางคาถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา)
16573 ขออนุมัติจัดซื้อคาหมึกพิมพ จํานวน 4 รายการ

1,089.00

1,089.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จํากัด

PO0700064070020

27/07/2564

-

-

16574 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร,เปลี่ยนอะไหล HP Imaging
Drum CF232A (ลูกดรัม)สําหรับเครื่องพิมพ HP Laserjet M227 fdw
จํานวน 2 กลอง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการจางแนบ

6,580.00

6,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700064070134

29/07/2564

-

-

16575 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 2,799 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,259.55

1,259.55 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064070137

29/07/2564

-

-

หน ้า 1611

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16576 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 11,541 แผน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
16577 ขออนุมัติซื้อโตะประชุมพรอมเกาอี้ 5 ชุด ดังรายละเอียดแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,193.45
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,193.45 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายพิณ แซโคว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064070139
29/07/2564 PO0700064070019

29/07/2564

-

-

PR0700064070142

29/07/2564

-

-

16578 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ คือ ปากกาเอนกประสงค
STAEDTLER 318-3 ลบไมได, ปากกาเอนกประสงค STAEDTLER
317-3 ลบไมได, ปากกาหมึกเจล PENTEL BL107-C, ใสปากกา สไตล
ฟต และตรายางวันที่หมึกในตัว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
จัดซื้อ

462.00

16579 ขอเสนอจัดซื้อกลองวงจรปดสี มีอินฟาเรด เพื่อชวยปองกันทรัพยสิน
และความปลอดภัยในหองสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร
16580 ขอเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook Dell ของภาควิชาการ
บริหารการศึกษา เนื่องจากหนาจอแตกแบตเตอรี่เสื่อม (เลขครุภัณฑ
581500302000100)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดีคอมพิวเตอร

PR0900064070001

01/07/2564

-

-

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900064060103

01/07/2564

-

-

16581 ขอเสนอทําปายไวนิล และซอมคานเหล็กสําหรับติดตั้งปาย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยบูรพามีกําหนดเปดเรียนปการศึกษา 2564 และเลื่อนการ
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา 2561 จึงตองสั่ง
ทําปายเพื่อประชาสัมพันธ และซอมคานเหล็กที่ติดตั้งปายไวนิลชํารุด

6,195.30

6,195.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900064070007

02/07/2564

-

-

16582 ขอเสนอซื้อสายสัญญาณ HDMI สําหรับใชเชื่อมตอเครื่องโปรเจคเตอร
และคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน ของภาควิชา
บัณฑิตศึกษานานาชาติฯ

400.00

PR0900064070006

02/07/2564

-

-

16583 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 26000บีทียู พรอมติดตั้ง เพื่อสําหรับติดตั้งในหอง 500B
เนื่องจากของเดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PO0900064070003

07/07/2564

-

-

16584 ขอเสนอจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 2 เพื่อใชสําหรับกระจายสัญญาณ Internet ใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาควิชาการจัดการเรียนรู( หลักสูตร)

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด

PR0900064070012

05/07/2564

-

-

462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด เลขประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร ๐๒๐ ๕๕๕ ๙๐๒ ๐๑๗๔

400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 1612

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16585 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4000
ANSI Lumens เพื่อสําหรับใชในหองเรียน 500Bและหองประชุม 202
เนื่องจากของเดิมชํารุดเสื่อมสภาพการใชงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
67,200.00

16586 ขอเสนอซื้อวัสดุซอมหองน้ํา ชั้น 5 เนื่องจากขางผนังหองน้ํา และใน
หองน้ํามีน้ําไหลออกมาตลอดเวลา ตรวจสอบพบวามีทอน้ําตรงผนัง
หองน้ําแตก และกอกน้ําในหองน้ํารั่ว จําเปนตองซื้ออุปกรณมาซอมให
ใชงานไดตามปกติ

235.40

16587 ขอเสนอจางซอมเครื่องสํารองไฟ เนื่องจากเก็บไฟไมอยู แบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ ที่ทํางานมีไฟตกและไฟดับบอย จําเปนตองซอมเพื่อใหใช
งานไดตามปกติ

6,250.00

16588 ขอเสนอซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวรระบบประชุมทางไกล เพื่อใชสําหรับการ
ประชุม อบรม สัมมนา ผานระบบอินเตอรเน็ต (เดือนสิงหาคม 2564เดือนกรกฎาคม 2565)
16589 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับใชพิมพเอกสารราชการ และสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร
16590 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร เพื่อสําเนาเอกสารราชการตาง ๆ
และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร ม.บูรพา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

235.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0900064070002 07/07/2564 -

PR0900064070014

06/07/2564

-

-

6,250.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900064070015

06/07/2564

-

-

71,904.00

71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด

PO0900064070004

08/07/2564

-

-

2,950.00

2,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064070033

08/07/2564

-

-

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0900064070048

12/07/2564

-

-

16591 ขออนุมัติจางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาลาง
เครื่องปรับอากาศ เพื่อเปนการประหยัดไฟ และตรวจเช็คสภาพให
พรอมใชงาน ตลอดเวลา

16,799.00

16,799.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064070050

13/07/2564

-

-

16592 ขอเสนอซอมซอสามสาย (ไมมะริด) เนื่องจากซอสามสายชํารุด และ
ลูกบิดหัก จําเปนตองซอมเพื่อใชสอนนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาค
วิชาการจัดการเรียนรูคณะศึกษาศาสตร (เลขครุภัณฑ
5214002010002)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวารุณี ศาสนนันทน

PR0900064070052

13/07/2564

-

-

16593 ขอเสนอจัดซื้อโตะทํางาน เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานในฝายพัฒนานิสิต
และฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR0900064070055

14/07/2564

-

-

หน ้า 1613

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16594 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล เพื่อ
ใชในการจัดกิจกรรมนิสิตและใชสําหรับปฏิบัติงานฝายพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตร
16595 ขอเสนอจัดซื้อโทรศัพทไรสาย เพื่อสําหรับใชในการปฏิบัติงานของฝาย
พัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร
16596 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
เพื่อสําหรับใชปฎิบัติงานในฝายพัฒนานิสิตและฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
44,000.00

1,800.00
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด ที ออฟฟศ ซัพพลาย
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR0900064070057

14/07/2564

-

-

PR0900064070058

14/07/2564

-

-

PR0900064070059

14/07/2564

-

-

16597 ขอเสนอจางตัดกระจกโตะทํางาน เพื่อสําหรับใชรองโตะปองกันรอยขีด
ขวนไมใหเกิดกับตัวโตะทํางาน ของผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิตและฝก
ประสบการณวิชาชีพครู

1,000.00

16598 ขอเสนอจัดซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคงคลังหมด
จําเปนตองซื้อเพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร
เบิกใช

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900064070060

15/07/2564

-

-

16599 ขอเสนอซื้อถานอัลคาไลน และกระดาษสี ถานใชใสไมโครโฟนหอง
ประชุม กระดาษสีใชปริ้นเอกสารสามมิติ ของฝายการเงินและฝายพัสดุ
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900064070061

15/07/2564

-

-

16600 ขอเสนอจางทําปายแสดงเอกลักษณ และอัตลักษณ ของคณะ
ศึกษาศาสตร เนื่องจากคณะฯไดปรับแผนยุทธศาสตร ตลอดจน
เอกลักษณและอัตลักษณของคณะฯ ใหม จําเปนตองสั่งทําปายติด
ประชาสัมพันธใหเปนปจจุบัน

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900064070063

19/07/2564

-

-

16601 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ สําหรับใชพิมพเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของอาจารย และเอกสารราชการตาง ๆ ของภาควิชาวิจัยฯ คณะ
ศึกษาศาสตร

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064070068

19/07/2564

-

-

16602 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชปริ้นเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ของอาจารยสาขาวิชาพลศึกษา สํานักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
16603 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 4,000 ANSI
Lumens เพื่อใหคณาจารยในภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะ
ศึกษาศาสตร ใชในการจัดการเรียนการสอน

9,560.00

9,560.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064070067

19/07/2564

-

-

PR0900064070070

21/07/2564

-

-

33,600.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064070056
14/07/2564 -

33,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป

หน ้า 1614

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16604 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
เพื่อใหบุคลากรในภาควิชาการจัดการเรียนรู ใชพิมพเอกสารตาง ๆ และ
ใหคณาจารยใชในการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
16605 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการแกนิสิตและผูที่เขามาติดตอภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
16606 ขอเสนอเปลี่ยนผาเบรกหนา รถกระบะ ผบ8461ชลบุรี เนื่องจากไดไป
ตรวจสภาพรถเพื่อตอภาษี แลวพบวาคาแรงหามลอไมเทากัน ผาเบรก
หมดอายุ จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ
5303002010001)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
88,000.00

210.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

210.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0900064070005 22/07/2564 -

PR0900064070079

22/07/2564

-

-

3,150.00

3,150.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก

PR0900064070077

22/07/2564

-

-

16607 ขอเสนอจัดทําเลมวารสาร HRD Journal Vol.12 No.1 June 2021
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิต และนักวิชาการใน
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

PR0900064070075

22/07/2564

-

-

16608 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED ทางคณะศึกษาศาสตรตองการเปลี่ยน
หลอดไฟธรรมดาเปนหลอดไฟ LED ทั้งสํานักงาน หองประชุม หองเรียน
ทางเดิน หองน้ํา เนื่องจากหลอดไฟ LED เพิ่มแสงสวาง และประหยัด
ไฟมากกวาหลอดไฟที่ใชในอยูในปจจุบัน

93,982.38

93,982.38 เฉพาะเจาะจง รานบันเทิงอีเลคโทรนิค

PO0900064070006

23/07/2564

-

-

16609 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
คณาจารย และเอกสารตาง ๆ ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064070076

22/07/2564

-

-

16610 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการสําหรับนิสิต และผูมาติดตองานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร
16611 ขอเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ไมโครโฟนใชพูดในหองประชุมและ
หองเรียน, การดจับภาพสําหรับใชจับภาพจากกลองวีดีโอสงไป
คอมพิวเตอร, อุปกรณแปลงสัญญาณ HDMI ใชแปลงสัญญาณจาก
คอมพิวเตอรสงไปยังโปรเจ็คเตอรหรืออุปกรณแสดงผลอื่นๆ

280.00

PR0900064070090

23/07/2564

-

-

16612 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ ใชสําหรับพิมพเอกสารราชการตาง ๆ ของฝาย
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร

280.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน

19,600.00

19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900064070091

23/07/2564

-

-

23,400.00

23,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064070097

27/07/2564

-

-

หน ้า 1615

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16613 ขอเสนอจางทําปายทางหนีไฟ ติดปายเพื่อเปนสัญลักษณความปลอดภัย
2,150.70
บอกทางหนีไฟ ทางออก ภายในคณะศึกษาศาสตร ของโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,150.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064070100
27/07/2564 -

16614 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล เพื่อ
สําหรับใชจัดประชุมออนไลน เปดคลิปวิดีโอสําหรับจัดโครงการ
กิจกรรมตาง ๆ และพิมพเอกสารตาง ๆ ของฝายพัฒนานิสิตฯ

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900064070101

29/07/2564

-

-

16615 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู เพื่อระบายความรอน ปรับอุณภูมิหองใหเหมาะสมใน
การทํางาน ภายในหองสํานักงานภาควิชาการจัดการเรียนรู หอง
QS1-407 เนื่องจากของเดิมชํารุด

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064070103

29/07/2564

-

-

16616 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2
(27 หนา/นาที) เพื่อสําหรับใชพิมพเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับงานฝก
ประสบการณวิชาชีพครู

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR0900064070102

29/07/2564

-

-

16617 ขอเสนอจางผลิตสื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR และแบบทดสอบกอน/หลังเรียน เพื่อสรางเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับนิสิต ของฝายพัฒนานิสิตฯ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภาพร กุลสิทธิบูรณ

PO0900064070008

02/08/2564

-

-

16618 ขอเสนอจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของศูนยเทคโนฯ
เพื่อเปนการบํารุงรักษา และตรวจเช็คสภาพใหพรอมใชงานตลอดเวลา
16619 ขอเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานตาง ๆ ของ
สํานักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
16620 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค 2564

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064070104

30/07/2564

-

-

1,971.00

1,971.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR0900064070106

30/07/2564

-

-

PR1000064070002

02/07/2564

-

-

16621 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ส.ด และหลักสูตร
วท.ม.
16622 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ส.ด หลักสูตร วท.
ม. และหลักสูตร ส.ม.
16623 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ปร.ด. และ
หลักสูตร วท.ม.

4,710.00

4,710.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส

PR1000064070003

02/07/2564

-

-

2,420.00

2,420.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส

PR1000064070005

02/07/2564

-

-

2,925.00

2,925.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส

PR1000064070004

02/07/2564

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

หน ้า 1616

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16624 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064070019
09/07/2564 -

16625 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

PR1000064070046

09/07/2564

-

-

16626 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000064070020

09/07/2564

-

-

16627 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000064070022

09/07/2564

-

-

16628 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000064070015

09/07/2564

-

-

16629 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000064070016

09/07/2564

-

-

16630 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000064070017

09/07/2564

-

-

16631 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000064070021

09/07/2564

-

-

16632 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000064070018

09/07/2564

-

-

16633 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000064070039

09/07/2564

-

-

หน ้า 1617

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16634 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064070038
09/07/2564 -

16635 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000064070032

09/07/2564

-

-

16636 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000064070033

09/07/2564

-

-

16637 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000064070034

09/07/2564

-

-

16638 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000064070036

09/07/2564

-

-

16639 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000064070037

09/07/2564

-

-

16640 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000064070035

09/07/2564

-

-

16641 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000064070045

09/07/2564

-

-

16642 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000064070011

09/07/2564

-

-

16643 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000064070013

09/07/2564

-

-

หน ้า 1618

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16644 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064070014
09/07/2564 -

16645 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000064070012

09/07/2564

-

-

16646 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000064070027

09/07/2564

-

-

16647 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000064070030

09/07/2564

-

-

16648 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000064070031

09/07/2564

-

-

16649 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000064070028

09/07/2564

-

-

16650 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000064070029

09/07/2564

-

-

16651 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000064070025

09/07/2564

-

-

16652 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000064070023

09/07/2564

-

-

16653 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000064070024

09/07/2564

-

-

หน ้า 1619

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16654 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
16655 ขออนุมัติเบิกเงินคาปริ้นสีการดแสดงความยินดีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2563
16656 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064070026
09/07/2564 -

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง ราน SP PRINT

PR1000064070047

09/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000064070042

09/07/2564

-

-

16657 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000064070043

09/07/2564

-

-

16658 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000064070041

09/07/2564

-

-

16659 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000064070044

09/07/2564

-

-

16660 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000064070040

09/07/2564

-

-

16661 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Hp 78A

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000064070051

27/07/2564

-

-

374.50 เฉพาะเจาะจง รายไถเส็ง
ราคาที่ตกลงฯ
PR1200064070008
374.50 บาท
7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ PR1200064070007
7,490.00 บาท
130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาที่ตกลงฯ PR1200064070002
130.00 บาท

02/07/2564

-

-

02/07/2564

-

-

02/07/2564

-

-

16662 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ
16663 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000Btu หอง 210 จํานวน 1
เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 570101401000114
16664 จัดซื้อน้ํายาทําความสะอาดไวทบอรด จํานวน 1 ขวด

374.50
7,490.00
130.00

หน ้า 1620

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16665 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ 16,150.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064070012
05/07/2564 -

16666 จัดจางตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 2nd
Surveillance visit (1.0 MD) จํานวน 1 งาน

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) PO1200064070001
จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ 24,610.00 บาท

05/07/2564

-

-

16667 จัดจางซอมระบบไมกั้นอัตโนมัติ ประตูทางเขาออกสํานักคอมฯ จํานวน
2 รายการ
16668 จัดซื้อวัสดุไฟฟา - หลอดไฟ LED 12W E27 DL จํานวน 5 หลอด

15,087.00

15,087.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
15,087.00 บาท
650.00 เฉพาะเจาะจง สะสม ราคาที่ตกลงฯ 650.00 บาท

PO1200064070002

06/07/2564

-

-

PR1200064070017

07/07/2564

-

-

3,798.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
3,798.00 บาท
24,824.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
24,824.00 บาท
20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
20,865.00 บาท
500.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป
ราคาที่ตกลงฯ
500.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ
400.00 บาท

PR1200064070018

07/07/2564

-

-

PO1200064070004

08/07/2564

-

-

PO1200064070003

08/07/2564

-

-

PR1200064070023

09/07/2564

-

-

PR1200064070026

13/07/2564

-

-

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
25,000.00 บาท
51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ มะโนมั่น
51,000.00 บาท
95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ มะโนมั่น
95,000.00 บาท
2,765.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
2,765.00 บาท

ราคาที่ตกลงฯ

PR1200064070025

13/07/2564

-

-

ราคาที่ตกลงฯ

PO1200064070005

13/07/2564

-

-

ราคาที่ตกลงฯ

PO1200064070006

14/07/2564

-

-

PR1200064070029

16/07/2564

-

-

16669 เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 2 เครื่อง
16670 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง
16671 จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาด 23.8 นิ้ว

650.00
3,798.00
24,824.00
20,865.00

16672 จัดจางเขาเลมสันกาว จํานวน 10 เลม

500.00

16673 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 10.78 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115
ชลบุร)ี

400.00

16674 จัดซื้อบัตรผานระบบไมกั้นอัตโนมัติ HIP Longer Bluetooth Card
จํานวน 100 ใบ
16675 จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 6 ใบ

25,000.00

16676 จัดจางปรับปรุงหอง 301 จํานวน 1 งาน

95,000.00

16677 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 79 ถัง

51,000.00

2,765.00

หน ้า 1621

ราคาที่ตกลงฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

16678 จัดซื้อ Harddisk - SSD 2.5” 512 GB for Dell Voster 5468
จํานวน 1 ตัว
16679 จัดจางติดตั้งโทรทัศน LED TV ขนาด 65 นิ้ว พรอมวัสดุอุปกรณ
จํานวน 1 งาน
16680 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 300,000 Btu (อาคาร KB/เครื่อง
ที่ 1) จํานวน 1 เครื่อง
16681 จัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,500.00
3,745.00
4,601.00
3,852.00

16682 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

5,950.00

16683 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook Dell Latitude 3570
หมายเลขครุภัณฑ Bucc 591500302000117 จํานวน 1 เครื่อง
16684 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook Dell Latitude 3570
หมายเลขครุภัณฑ Bucc 591500302000116 จํานวน ๑ เครื่อง
16685 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ

3,800.00

16686
16687
16688
16689
16690
16691
16692
16693
16694
16695
16696
16697
16698
16699

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 79 เอ
ซื้อกระดาษถายเอกสารสี
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

3,700.00
25,580.00
400.00
6,600.00
1,500.00
2,028.00
5,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,500.00 บาท
3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
3,745.00 บาท
4,601.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
4,601.00 บาท
3,852.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
3,852.00 บาท
5,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
5,950.00 บาท
3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,800.00 บาท
3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลฯ
3,700.00 บาท
25,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร กรุป จํากัด ราคาที่
ตกลงฯ 25,580.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง
6,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็คโทรนิคสจํากัด
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
2,028.00 เฉพาะเจาะจง รานบานจิปาถะ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี แนบเชย
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิรชา วงษธาตุ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภิตา บุญจันทร
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา แสนยากุล
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
หน ้า 1622

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064070030
16/07/2564 PR1200064070033

21/07/2564

-

-

PR1200064070032

21/07/2564

-

-

PR1200064070031

21/07/2564

-

-

PR1200064070040

22/07/2564

-

-

PR1200064070039

22/07/2564

-

-

PR1200064070037

22/07/2564

-

-

PR1200064070038

22/07/2564

-

-

PR1300064070003
PR1300064070006
PR1300064070005
PR1300064070013
PR1300064070029
PR1300064070017
PR1300064070053
PR1300064070070
PR1300064070071
PR1300064070072
PR1300064070073
PR1300064070050
PR1300064070051
PR1300064070033

01/07/2564
06/07/2564
06/07/2564
08/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564
09/07/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16700
16701
16702
16703
16704
16705
16706
16707
16708
16709
16710
16711
16712
16713
16714
16715
16716
16717
16718
16719
16720
16721
16722
16723
16724
16725
16726
16727
16728
16729

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวจิราภรณ บุญน้ําชู
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นพหงษขจร
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
ไชยวงค
เหมือนรักษา
นายปองคุณ นันทนาเนตรุง

หน ้า 1623

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070030
09/07/2564
PR1300064070074
09/07/2564
PR1300064070032
09/07/2564
PR1300064070052
09/07/2564
PR1300064070054
09/07/2564
PR1300064070048
09/07/2564
PR1300064070068
09/07/2564
PR1300064070028
09/07/2564
PR1300064070060
09/07/2564
PR1300064070061
09/07/2564
PR1300064070062
09/07/2564
PR1300064070063
09/07/2564
PR1300064070065
09/07/2564
PR1300064070067
09/07/2564
PR1300064070069
09/07/2564
PR1300064070064
09/07/2564
PR1300064070039
09/07/2564
PR1300064070040
09/07/2564
PR1300064070023
09/07/2564
PR1300064070066
09/07/2564
PR1300064070042
09/07/2564
PR1300064070043
09/07/2564
PR1300064070026
09/07/2564
PR1300064070027
09/07/2564
PR1300064070047
09/07/2564
PR1300064070046
09/07/2564
PR1300064070019
09/07/2564
PR1300064070020
09/07/2564
PR1300064070021
09/07/2564
PR1300064070022
09/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16730
16731
16732
16733
16734
16735
16736
16737
16738
16739
16740
16741
16742
16743
16744
16745
16746
16747
16748
16749
16750
16751
16752
16753
16754
16755
16756
16757
16758
16759

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
สิทธินนท
น.ส. มาริสา ใบกอเด็ม
นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
แกสําโรง
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายณัฐกานต บุญทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนพล สุดเฉลียว
ธัญญาวาส
นายธนาธิป สุกใส
นายธีระ กองบุญ
นายนวพล บุญถนอม

หน ้า 1624

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070024
09/07/2564
PR1300064070025
09/07/2564
PR1300064070044
09/07/2564
PR1300064070041
09/07/2564
PR1300064070059
09/07/2564
PR1300064070034
09/07/2564
PR1300064070015
09/07/2564
PR1300064070016
09/07/2564
PR1300064070035
09/07/2564
PR1300064070018
09/07/2564
PR1300064070038
09/07/2564
PR1300064070036
09/07/2564
PR1300064070057
09/07/2564
PR1300064070056
09/07/2564
PR1300064070058
09/07/2564
PR1300064070014
09/07/2564
PR1300064070055
09/07/2564
PR1300064070037
09/07/2564
PR1300064070031
09/07/2564
PR1300064070145
12/07/2564
PR1300064070109
12/07/2564
PR1300064070159
12/07/2564
PR1300064070084
12/07/2564
PR1300064070126
12/07/2564
PR1300064070121
12/07/2564
PR1300064070103
12/07/2564
PR1300064070082
12/07/2564
PR1300064070124
12/07/2564
PR1300064070186
12/07/2564
PR1300064070123
12/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16760
16761
16762
16763
16764
16765
16766
16767
16768
16769
16770
16771
16772
16773
16774
16775
16776
16777
16778
16779
16780
16781
16782
16783
16784
16785
16786
16787
16788
16789

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
เพิ่มพูลผล
นายวสพล รุปประมาณ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
น.ส. พัชรี สุขแกว
สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
บํารุงเกียรติ์
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี

หน ้า 1625

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070080
12/07/2564
PR1300064070125
12/07/2564
PR1300064070081
12/07/2564
PR1300064070086
12/07/2564
PR1300064070183
12/07/2564
PR1300064070138
12/07/2564
PR1300064070184
12/07/2564
PR1300064070128
12/07/2564
PR1300064070142
12/07/2564
PR1300064070140
12/07/2564
PR1300064070163
12/07/2564
PR1300064070134
12/07/2564
PR1300064070095
12/07/2564
PR1300064070097
12/07/2564
PR1300064070096
12/07/2564
PR1300064070175
12/07/2564
PR1300064070155
12/07/2564
PR1300064070076
12/07/2564
PR1300064070133
12/07/2564
PR1300064070079
12/07/2564
PR1300064070174
12/07/2564
PR1300064070115
12/07/2564
PR1300064070176
12/07/2564
PR1300064070116
12/07/2564
PR1300064070156
12/07/2564
PR1300064070177
12/07/2564
PR1300064070137
12/07/2564
PR1300064070098
12/07/2564
PR1300064070099
12/07/2564
PR1300064070158
12/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16790
16791
16792
16793
16794
16795
16796
16797
16798
16799
16800
16801
16802
16803
16804
16805
16806
16807
16808
16809
16810
16811
16812
16813
16814
16815
16816
16817
16818
16819

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางทําเลมรายงานการประเมินตนเอง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
4,950.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
4,950.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายจิรวิทย มาลา
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
ใบสําคัญคางจาย
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ

หน ้า 1626

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070078
12/07/2564
PR1300064070154
12/07/2564
PR1300064070075
12/07/2564
PR1300064070114
12/07/2564
PR1300064070135
12/07/2564
PR1300064070157
12/07/2564
PR1300064070136
12/07/2564
PR1300064070178
12/07/2564
PR1300064070117
12/07/2564
PR1300064070077
12/07/2564
PR1300064070118
12/07/2564
PR1300064070147
12/07/2564
PR1300064070130
12/07/2564
PR1300064070091
12/07/2564
PR1300064070150
12/07/2564
PR1300064070094
12/07/2564
PR1300064070112
12/07/2564
PR1300064070113
12/07/2564
PR1300064070129
12/07/2564
PR1300064070171
12/07/2564
PR1300064070189
12/07/2564
PR1300064070190
12/07/2564
PR1300064070131
12/07/2564
PR1300064070149
12/07/2564
PR1300064070092
12/07/2564
PR1300064070187
12/07/2564
PR1300064070170
12/07/2564
PR1300064070188
12/07/2564
PR1300064070172
12/07/2564
PR1300064070110
12/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16820
16821
16822
16823
16824
16825
16826
16827
16828
16829
16830
16831
16832
16833
16834
16835
16836
16837
16838
16839
16840
16841
16842
16843
16844
16845
16846
16847
16848
16849

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายชาญวิทย ราชบุรี
นายบุชริน ขําวิลัย
สุขประเสริฐ
จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. ธัญชนา นพรัตน
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. สุดารัตน หอทอง
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ

หน ้า 1627

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070173
12/07/2564
PR1300064070093
12/07/2564
PR1300064070191
12/07/2564
PR1300064070169
12/07/2564
PR1300064070153
12/07/2564
PR1300064070132
12/07/2564
PR1300064070151
12/07/2564
PR1300064070111
12/07/2564
PR1300064070152
12/07/2564
PR1300064070089
12/07/2564
PR1300064070100
12/07/2564
PR1300064070146
12/07/2564
PR1300064070105
12/07/2564
PR1300064070088
12/07/2564
PR1300064070160
12/07/2564
PR1300064070168
12/07/2564
PR1300064070087
12/07/2564
PR1300064070167
12/07/2564
PR1300064070182
12/07/2564
PR1300064070181
12/07/2564
PR1300064070185
12/07/2564
PR1300064070101
12/07/2564
PR1300064070148
12/07/2564
PR1300064070102
12/07/2564
PR1300064070139
12/07/2564
PR1300064070120
12/07/2564
PR1300064070161
12/07/2564
PR1300064070162
12/07/2564
PR1300064070122
12/07/2564
PR1300064070085
12/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16850
16851
16852
16853
16854
16855
16856
16857
16858
16859
16860
16861
16862
16863
16864
16865
16866
16867
16868
16869
16870
16871
16872
16873
16874
16875
16876
16877
16878
16879

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุวดี แสงบุญ
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม

หน ้า 1628

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070143
12/07/2564
PR1300064070164
12/07/2564
PR1300064070104
12/07/2564
PR1300064070144
12/07/2564
PR1300064070083
12/07/2564
PR1300064070106
12/07/2564
PR1300064070165
12/07/2564
PR1300064070141
12/07/2564
PR1300064070127
12/07/2564
PR1300064070179
12/07/2564
PR1300064070166
12/07/2564
PR1300064070180
12/07/2564
PR1300064070119
12/07/2564
PR1300064070107
12/07/2564
PR1300064070108
12/07/2564
PR1300064070207
13/07/2564
PR1300064070269
13/07/2564
PR1300064070208
13/07/2564
PR1300064070210
13/07/2564
PR1300064070228
13/07/2564
PR1300064070229
13/07/2564
PR1300064070230
13/07/2564
PR1300064070252
13/07/2564
PR1300064070253
13/07/2564
PR1300064070231
13/07/2564
PR1300064070270
13/07/2564
PR1300064070271
13/07/2564
PR1300064070272
13/07/2564
PR1300064070232
13/07/2564
PR1300064070249
13/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16880
16881
16882
16883
16884
16885
16886
16887
16888
16889
16890
16891
16892
16893
16894
16895
16896
16897
16898
16899
16900
16901
16902
16903
16904
16905
16906
16907
16908
16909

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
แข็งขัน
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. วรางคณา ไกรยา
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวนวรัตน นวลนุกูล
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุริศา พิกุลทอง
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นายกฤษดา ประจําถิ่น

หน ้า 1629

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070250
13/07/2564
PR1300064070209
13/07/2564
PR1300064070251
13/07/2564
PR1300064070287
13/07/2564
PR1300064070288
13/07/2564
PR1300064070267
13/07/2564
PR1300064070239
13/07/2564
PR1300064070259
13/07/2564
PR1300064070268
13/07/2564
PR1300064070218
13/07/2564
PR1300064070219
13/07/2564
PR1300064070260
13/07/2564
PR1300064070262
13/07/2564
PR1300064070286
13/07/2564
PR1300064070220
13/07/2564
PR1300064070198
13/07/2564
PR1300064070199
13/07/2564
PR1300064070283
13/07/2564
PR1300064070221
13/07/2564
PR1300064070245
13/07/2564
PR1300064070222
13/07/2564
PR1300064070203
13/07/2564
PR1300064070204
13/07/2564
PR1300064070205
13/07/2564
PR1300064070247
13/07/2564
PR1300064070281
13/07/2564
PR1300064070216
13/07/2564
PR1300064070284
13/07/2564
PR1300064070223
13/07/2564
PR1300064070261
13/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16910
16911
16912
16913
16914
16915
16916
16917
16918
16919
16920
16921
16922
16923
16924
16925
16926
16927
16928
16929
16930
16931
16932
16933
16934
16935
16936
16937
16938
16939

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รอบคอบ
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
กาญสมเหมาะ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพนมกร หอมเสียง
มัตตัญุกุล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
นายศุภกานต คลายกัน
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุชาติ เจริญสุข
วายะโยะ
กัสปะ
หวันตาหลา
หวันตาหลา
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางดวงตา แสงก่ํา
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
สงกา

หน ้า 1630

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070279
13/07/2564
PR1300064070238
13/07/2564
PR1300064070217
13/07/2564
PR1300064070197
13/07/2564
PR1300064070240
13/07/2564
PR1300064070265
13/07/2564
PR1300064070266
13/07/2564
PR1300064070264
13/07/2564
PR1300064070200
13/07/2564
PR1300064070242
13/07/2564
PR1300064070243
13/07/2564
PR1300064070282
13/07/2564
PR1300064070201
13/07/2564
PR1300064070280
13/07/2564
PR1300064070206
13/07/2564
PR1300064070244
13/07/2564
PR1300064070202
13/07/2564
PR1300064070263
13/07/2564
PR1300064070246
13/07/2564
PR1300064070225
13/07/2564
PR1300064070226
13/07/2564
PR1300064070248
13/07/2564
PR1300064070285
13/07/2564
PR1300064070234
13/07/2564
PR1300064070235
13/07/2564
PR1300064070255
13/07/2564
PR1300064070276
13/07/2564
PR1300064070256
13/07/2564
PR1300064070257
13/07/2564
PR1300064070196
13/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16940
16941
16942
16943
16944
16945
16946
16947
16948
16949
16950
16951
16952
16953
16954
16955
16956
16957
16958
16959
16960
16961
16962
16963
16964
16965
16966
16967
16968
16969

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A 4
ซื้อฉากกั้นอะคิลิค
ซื้อแผนอะคริลิคใส
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อโทรศัพทไรสายพานาโซนิค
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,800.00
450.00
1,000.00
1,550.00
1,500.00
3,196.99
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,800.00
450.00
1,000.00
1,550.00
1,500.00
3,196.99
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นายเอกชัย เสาหงษ
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
ใบสําคัญคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
ใบสําคัญคางจาย
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน

หน ้า 1631

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070233
13/07/2564
PR1300064070237
13/07/2564
PR1300064070275
13/07/2564
PR1300064070278
13/07/2564
PR1300064070212
13/07/2564
PR1300064070194
13/07/2564
PR1300064070236
13/07/2564
PR1300064070215
13/07/2564
PR1300064070274
13/07/2564
PR1300064070211
13/07/2564
PR1300064070277
13/07/2564
PR1300064070254
13/07/2564
PR1300064070192
13/07/2564
PR1300064070193
13/07/2564
PR1300064070195
13/07/2564
PR1300064070213
13/07/2564
PR1300064070214
13/07/2564
PR1300064070258
13/07/2564
PR1300064070224
13/07/2564
PR1300064070227
13/07/2564
PR1300064070241
13/07/2564
PR1300064070289
14/07/2564
PR1300064070290
14/07/2564
PR1300064070316
14/07/2564
PR1300064070294
14/07/2564
PR1300064070333
14/07/2564
PR1300064070334
14/07/2564
PR1300064070313
14/07/2564
PR1300064070291
14/07/2564
PR1300064070352
14/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
16970
16971
16972
16973
16974
16975
16976
16977
16978
16979
16980
16981
16982
16983
16984
16985
16986
16987
16988
16989
16990
16991
16992
16993
16994
16995
16996
16997
16998
16999

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
เพ็งปอภาร
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวไพลิน สาราษฎร

หน ้า 1632

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070332
14/07/2564
PR1300064070314
14/07/2564
PR1300064070292
14/07/2564
PR1300064070312
14/07/2564
PR1300064070354
14/07/2564
PR1300064070295
14/07/2564
PR1300064070351
14/07/2564
PR1300064070353
14/07/2564
PR1300064070335
14/07/2564
PR1300064070355
14/07/2564
PR1300064070310
14/07/2564
PR1300064070311
14/07/2564
PR1300064070293
14/07/2564
PR1300064070331
14/07/2564
PR1300064070329
14/07/2564
PR1300064070347
14/07/2564
PR1300064070342
14/07/2564
PR1300064070309
14/07/2564
PR1300064070322
14/07/2564
PR1300064070330
14/07/2564
PR1300064070345
14/07/2564
PR1300064070304
14/07/2564
PR1300064070346
14/07/2564
PR1300064070321
14/07/2564
PR1300064070324
14/07/2564
PR1300064070306
14/07/2564
PR1300064070348
14/07/2564
PR1300064070350
14/07/2564
PR1300064070303
14/07/2564
PR1300064070325
14/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
17000
17001
17002
17003
17004
17005
17006
17007
17008
17009
17010
17011
17012
17013
17014
17015
17016
17017
17018
17019
17020
17021
17022
17023
17024
17025
17026
17027
17028
17029

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อปมลมขับตรง
จางพิมพหนังสือกลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยน
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
7,613.26
75,000.00
5,000.00

ราคากลาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
7,613.26
75,000.00
5,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกานตนิติ การเสนารักษ
สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
จันทโยธา
ศิริวัฒน
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายภควัต นิลขะ
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
กรมบัวภา
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
ชั้นเจริญศรี
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางทํานอง สุขแกว
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นครกัณฑ
นายจิรวัฒน นบนอม
นายประครอง แสงก่ํา
ภิญโญวรกุล
ใบสําคัญคางจาย
นายคําสวย โคครศรีเมือง
น.ส.ธนัชพร โพธิพัฒน

หน ้า 1633

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070343
14/07/2564
PR1300064070341
14/07/2564
PR1300064070301
14/07/2564
PR1300064070328
14/07/2564
PR1300064070344
14/07/2564
PR1300064070302
14/07/2564
PR1300064070305
14/07/2564
PR1300064070307
14/07/2564
PR1300064070308
14/07/2564
PR1300064070326
14/07/2564
PR1300064070327
14/07/2564
PR1300064070349
14/07/2564
PR1300064070340
14/07/2564
PR1300064070320
14/07/2564
PR1300064070318
14/07/2564
PR1300064070337
14/07/2564
PR1300064070299
14/07/2564
PR1300064070317
14/07/2564
PR1300064070300
14/07/2564
PR1300064070336
14/07/2564
PR1300064070319
14/07/2564
PR1300064070297
14/07/2564
PR1300064070338
14/07/2564
PR1300064070339
14/07/2564
PR1300064070315
14/07/2564
PR1300064070298
14/07/2564
PR1300064070296
14/07/2564
PR1300064070323
14/07/2564
PR1300064070365
23/07/2564
PR1300064070366
23/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17030
17031
17032
17033
17034
17035
17036
17037

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 810,811 หมึกแคนนอน 100
ซื้อที่วางโทรศัพทมือถือ
ซื้อกระดาษสี คลิปดํา เทปยน สีเทียน กาวuhu
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบริการรถยนตตูปรับอากาศ
ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,800.00
1,050.00
1,477.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
3,500.00
23,900.00

ราคากลาง
1,800.00
1,050.00
1,477.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
3,500.00
23,900.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บ.เทลเน็ตเทคโนโลยี จํากัด
บ.บลิงซ.เคส แอนด แอคเซสซอรี่ จํากัด
รานบัณพิตสชั่น เนอรี่ จํากัด
นายเสฎฐวุฒิ เสารหงษ
นายธนวัฒน โชตนา
น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ
นายฉณัฐ รักธรรม
วินเพาเวอร ซัพพลาย

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

PR1400064070022

08/07/2564

-

-

17038 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส

92,480.00

17039 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุปองกันและฆาเชื้อ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวิศิษฎ เวชภัณฑ ชลบุรี

PR1400064070021

08/07/2564

-

-

17040 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

2,635.20

2,635.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400064070026

13/07/2564

-

-

17041 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อไสไกเก็บสาย

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064070024

13/07/2564

-

-

15,333.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด ดีเวลลอปเมนท PR1400064070025
จํากัด

13/07/2564

-

-

13/07/2564

-

-

17042 ขอความเห็นชอบเสนอจางเดินสายไฟฟาและสาย LAN

17043 ขอความเห็นชอบเสนอพิมพและเขาเลมรายงานการประเมินตนเอง

15,333.10

3,492.00

92,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064070367
23/07/2564
PR1300064070369
23/07/2564
PR1300064070368
23/07/2564
PR1300064070372
27/07/2564
PR1300064070371
27/07/2564
PR1300064070370
27/07/2564
PR1300064070373
30/07/2564
PR1400064070019
07/07/2564

3,492.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอณ

หน ้า 1634

PR1400064070027

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17044 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064070041
14/07/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

PR1400064070038

14/07/2564

-

-

17045 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

17046 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล

PR1400064070028

14/07/2564

-

-

17047 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400064070029

14/07/2564

-

-

17048 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400064070034

14/07/2564

-

-

17049 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400064070032

14/07/2564

-

-

17050 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400064070035

14/07/2564

-

-

17051 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

PR1400064070033

14/07/2564

-

-

17052 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

PR1400064070036

14/07/2564

-

-

17053 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

PR1400064070030

14/07/2564

-

-

หน ้า 1635

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17054 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064070031
14/07/2564 -

17055 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400064070037

14/07/2564

-

-

17056 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400064070039

14/07/2564

-

-

17057 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

PR1400064070040

14/07/2564

-

-

17058 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรปวีณ เพิ่มเพียร

PR1400064070042

14/07/2564

-

-

17059 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400064070043

14/07/2564

-

-

17060 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400064070045

14/07/2564

-

-

17061 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400064070044

14/07/2564

-

-

17062 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400064070046

14/07/2564

-

-

17063 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400064070047

14/07/2564

-

-

หน ้า 1636

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17064 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

17065 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อนั มันเชื้อเพลิง

17066 ขออนุมัติซื้อขิงผงและฟองน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
97,870.00

9,500.00

989.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

97,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสวนจํากัดธิดามหานคร

989.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064070061
22/07/2564 -

PR1400064070062

30/07/2564

-

-

PR1600064070021

05/07/2021

-

-

17067 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600064070020

05/07/2021

-

-

17068 ขออนุมัติจางปริ้นเอกสารและเขาเลมเอกสารประกันและหลักสูตร
คณะโลจิสติกส

6,160.00

6,160.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป

PR1600064070029

08/07/2021

-

-

17069 ขออนุมัติจางทํากุญแจ,ซื้อน้ํากลั่น,บัวสีดินปลูก,ดินดํา

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR1600064070030

08/07/2021

-

-

PO1600064070001

19/07/2021

-

-

PR1600064070034

22/07/2021

-

-

PR1600064070040

23/07/2021

-

-

PO1700064070001

02/07/2021

-

-

17070 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูชวยงานสาขาวิทยาการเดินเรือและงาน
ประกันคณะฯ ระหวางวันที่ เริ่ม 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.
2564 รวมระยะเวลา 2 เดือน 13 วัน
17071 ขออนุมัติซื้อตูเย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต

17072 ขออนุมัติซื้อน้ํามันรถเดินเอกสาร

17073 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมทอระบายของเสียภายใตพื้นชั้น 1

36,290.32

5,990.00

110.00

45,240.00

36,290.32 เฉพาะเจาะจง นายรฐนนธ วงษกวีวัฒนกูล

5,990.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไทยประดิษฐ เครื่องเย็น

110.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

45,240.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด

หน ้า 1637

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17074 ขออนุมัติเสนอจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
17075 ขออนุมัติเสนอซื้อตลับผาหมึกดอทฯ S015589 Epson
17076 ขออนุมัติเสนอจางปมกุญแจ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,955.00
1,053.01
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองทวีวัฒนา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1700064070012
02/07/2021 -

1,053.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1700064070017

07/07/2021

-

-

PR1700064070022

13/07/2021

-

-

400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

17077 ขออนุมัติเสนอจางซอมสายไฟฟา และสายอินเตอรเน็ต

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด

PR1700064070021

13/07/2021

-

-

17078 ขออนุมัติเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร Samsung D203E

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1700064070023

13/07/2021

-

-

17079 ขออนุมัติเสนอจางเหมาบริการรถยนต

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง

PR1700064070024

14/07/2021

-

-

17080 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนต

1,470.00

1,470.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR1700064070026

15/07/2021

-

-

17081 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนต

1,470.00

1,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR1700064070025

15/07/2021

-

-

17082 ขออนุมัติเสนอจางยายเครื่องปรับอากาศพรอมเติมน้ํายา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยองทวีวัฒนา จํากัด

PR1700064070027

29/07/2021

-

-

17083 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 7/2564

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

PR1800064070006

01/07/2021

-

-

17084 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

PR1800064070030

15/07/2021

-

-

17085 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064070034
บาท

15/07/2021

-

-

17086 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064070033

15/07/2021

-

-

หน ้า 1638

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17087 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070031
15/07/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064070032

15/07/2021

-

-

17088 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

17089 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064070041
บาท

15/07/2021

-

-

17090 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064070020

15/07/2021

-

-

17091 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070026

15/07/2021

-

-

17092 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070025

15/07/2021

-

-

17093 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070024

15/07/2021

-

-

17094 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070027

15/07/2021

-

-

17095 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070028

15/07/2021

-

-

17096 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070023

15/07/2021

-

-

หน ้า 1639

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17097 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070022
15/07/2021 -

17098 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070021

15/07/2021

-

-

17099 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070029

15/07/2021

-

-

17100 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070037

15/07/2021

-

-

17101 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070038

15/07/2021

-

-

17102 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070040

15/07/2021

-

-

17103 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070039

15/07/2021

-

-

17104 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064070017

15/07/2021

-

-

17105 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070019

15/07/2021

-

-

17106 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070015

15/07/2021

-

-

หน ้า 1640

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17107 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070018
15/07/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070016

15/07/2021

-

-

17108 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

17109 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064070047
บาท

16/07/2021

-

-

17110 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070046

16/07/2021

-

-

17111 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064070049
บาท

16/07/2021

-

-

17112 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070050

16/07/2021

-

-

17113 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064070053

16/07/2021

-

-

17114 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064070052

16/07/2021

-

-

17115 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070048

16/07/2021

-

-

17116 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

16/07/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

หน ้า 1641

PR1800064070055

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17117 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070051
16/07/2021 -

17118 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070045

16/07/2021

-

-

17119 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070044

16/07/2021

-

-

17120 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070043

16/07/2021

-

-

17121 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064070042

16/07/2021

-

-

17122 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

PR1800064070054

16/07/2021

-

-

17123 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070092

27/07/2021

-

-

17124 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070090

27/07/2021

-

-

17125 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070088

27/07/2021

-

-

17126 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

27/07/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง

หน ้า 1642

PR1800064070087

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17127 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070089
27/07/2021 -

17128 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070072

27/07/2021

-

-

17129 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070070

27/07/2021

-

-

17130 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070068

27/07/2021

-

-

17131 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064070071
บาท

27/07/2021

-

-

17132 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064070067
บาท

27/07/2021

-

-

17133 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064070073

27/07/2021

-

-

17134 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070074

27/07/2021

-

-

17135 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070076

27/07/2021

-

-

17136 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070069

27/07/2021

-

-

หน ้า 1643

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17137 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070075
27/07/2021 -

17138 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070083

27/07/2021

-

-

17139 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064070086

27/07/2021

-

-

17140 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064070085

27/07/2021

-

-

17141 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070084

27/07/2021

-

-

17142 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070082

27/07/2021

-

-

17143 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064070062

27/07/2021

-

-

17144 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070064

27/07/2021

-

-

17145 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070063

27/07/2021

-

-

17146 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064070065

27/07/2021

-

-

หน ้า 1644

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17147 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จัตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070094
27/07/2021 -

17148 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064070095

27/07/2021

-

-

17149 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064070096

27/07/2021

-

-

17150 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064070093
บาท

27/07/2021

-

-

17151 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064070091

27/07/2021

-

-

17152 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064070077

27/07/2021

-

-

17153 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064070080

27/07/2021

-

-

17154 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064070079

27/07/2021

-

-

17155 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064070078

27/07/2021

-

-

17156 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064070081

27/07/2021

-

-

หน ้า 1645

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17157 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064070097
27/07/2021 -

17158 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064070098

27/07/2021

-

-

17159 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064070066

27/07/2021

-

-

17160 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064070100

27/07/2021

-

-

17161 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064070099

27/07/2021

-

-

17162 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100064070027

01/07/2021

-

-

17163 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064070003

01/07/2021

-

-

17164 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100064070025

01/07/2021

-

-

หน ้า 1646

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17165 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070028
01/07/2021 -

17166 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

PR2100064070031

01/07/2021

-

-

17167 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100064070030

01/07/2021

-

-

17168 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

PR2100064070036

01/07/2021

-

-

17169 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100064070015

01/07/2021

-

-

17170 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064070014

01/07/2021

-

-

17171 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100064070013

01/07/2021

-

-

หน ้า 1647

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17172 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070012
01/07/2021 -

17173 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

PR2100064070011

01/07/2021

-

-

17174 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100064070010

01/07/2021

-

-

17175 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100064070008

01/07/2021

-

-

17176 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064070006

01/07/2021

-

-

17177 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064070009

01/07/2021

-

-

17178 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

PR2100064070007

01/07/2021

-

-

หน ้า 1648

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17179 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070005
01/07/2021 -

17180 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100064070004

01/07/2021

-

-

17181 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100064070001

01/07/2021

-

-

17182 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100064070032

01/07/2021

-

-

17183 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมณฑน พรหมโคตร

PR2100064070033

01/07/2021

-

-

17184 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100064070037

01/07/2021

-

-

17185 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100064070038

01/07/2021

-

-

หน ้า 1649

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17186 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070039
01/07/2021 -

17187 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100064070034

01/07/2021

-

-

17188 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน
ประจําเดือน มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100064070035

01/07/2021

-

-

17189 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100064070029

01/07/2021

-

-

17190 ขออนุมัติจางเหมาวางระบบทอสงน้ํา จํานวน 1 งาน เพื่อวางระบบทอ
สงน้ําใชในการเลี้ยงกุงพอแมพันธุกุงกุลาดําของศูนยวิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนรมิต เชื้อพลบ

PR2100064070019

01/07/2021

-

-

17191 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

PR2100064070002

01/07/2021

-

-

17192 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100064070026

01/07/2021

-

-

หน ้า 1650

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17193 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070067
02/07/2021 -

17194 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100064070069

02/07/2021

-

-

17195 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100064070060

02/07/2021

-

-

17196 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100064070068

02/07/2021

-

-

17197 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

PR2100064070066

02/07/2021

-

-

17198 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100064070065

02/07/2021

-

-

17199 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100064070062

02/07/2021

-

-

หน ้า 1651

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17200 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070061
02/07/2021 -

17201 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100064070064

02/07/2021

-

-

17202 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100064070063

02/07/2021

-

-

17203 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100064070046

02/07/2021

-

-

17204 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

PR2100064070045

02/07/2021

-

-

17205 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100064070051

02/07/2021

-

-

17206 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100064070050

02/07/2021

-

-

หน ้า 1652

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17207 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564
17208 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564
17209 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070049
02/07/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100064070048

02/07/2021

-

-

PR2100064070055

02/07/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

17210 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100064070047

02/07/2021

-

-

17211 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

PR2100064070054

02/07/2021

-

-

17212 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

PR2100064070052

02/07/2021

-

-

17213 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
มิถุนายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100064070053

02/07/2021

-

-

หน ้า 1653

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17214 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070042
02/07/2021 -

17215 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100064070041

02/07/2021

-

-

17216 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100064070043

02/07/2021

-

-

17217 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100064070040

02/07/2021

-

-

17218 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100064070044

02/07/2021

-

-

17219 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100064070056

02/07/2021

-

-

17220 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

PR2100064070057

02/07/2021

-

-

หน ้า 1654

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17221 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064070058
02/07/2021 -

17222 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน มิถุนายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

PR2100064070059

02/07/2021

-

-

17223 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งกราวดมะเฟองแรงต่ําหมอแปลง 3 เฟส
เนื่องจากกราวดมะเฟองเกิดกระแสไฟฟาไหลกลับจึงจําเปนตองติดตั้ง
ใหมใหใชงานได

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย

PR2100064070071

08/07/2021

-

-

17224 ขออนุมัติจางทําวิดีโอแนะนําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรและ
วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 2 คลิป เพื่อจัดทําสื่อประชาพันธหลักสูตร
ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ผานสื่อโซเชียลมีเดีย

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง ณัฐธยาน โทธกานันท

PR2200064070117

01/07/2021

-

-

17225 ขออนุมัติซื้อวัสดุโปรแกรม The Beergame App-Educational
จํานวน 1 ชุด เพื่อใชในการเรียนการสอนของสาขาการจัดการโลจิ
สติกสและการคาชายแดน และจัดอบรมกับบุคคลภายนอก ประจําป
การศึกษา 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-คัสตอม เซอรวิส จํากัด

PR2200064070017

01/07/2021

-

-

17226 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064070011

01/07/2021

-

-

17227 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064070007

01/07/2021

-

-

17228 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200064070008

01/07/2021

-

-

หน ้า 1655

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17229 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070009
01/07/2021 -

17230 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200064070012

01/07/2021

-

-

17231 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200064070013

01/07/2021

-

-

17232 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200064070014

01/07/2021

-

-

17233 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064070010

01/07/2021

-

-

17234 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064070006

01/07/2021

-

-

17235 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200064070001

01/07/2021

-

-

หน ้า 1656

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17236 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070002
01/07/2021 -

17237 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200064070003

01/07/2021

-

-

17238 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064070004

01/07/2021

-

-

17239 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064070005

01/07/2021

-

-

17240 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

PR2200064070015

01/07/2021

-

-

17241 ขออนุมัติจางถายเอกสาร จํานวน 10,492 หนา เพื่อเปนเอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร(สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีการเกษตร, สาขาการจัดการโล
จิสติกสและการคาชายแดน,สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาภาษอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ

5,246.00

5,246.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

PR2200064070039

02/07/2021

-

-

17242 ขออนุมัติซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 24 รายการ เพื่อใช
ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย, ปฏิบัติการชีวเคมีและ
วิชาปฏิบติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

31,104.90

PR2200064070040

02/07/2021

-

-

31,104.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

หน ้า 1657

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17243 ขออนุมัติซื้อกุญแจล็อค จํานวน 2 อัน เพื่อใชในโรงปลูกัญชงและหอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (L406E)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,200.00

17244 ขออนุมัติจางเหมาดําเนินการติดตั้งฝาเพดานแขวน จํานวน 1 งาน เพื่อ
ชวยรักษาอุณหภูมิหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (L-406E)

14,000.00

17245 ขออนุมัติซื้อ Router TOTOLING (A7000R) Wireless AC2600 Dual
Band Gigabit (Lifetime Forever) เพื่อใชสําหรับติดตั้งในหอง
ทํางานหอง S307 ของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

2,490.00

17246 ขออนุมัติซื้อเคมีภัณฑ จํานวน 10 รายการ เพื่อใชในการเรียนการสอน
รายวิชา Principles of Plant Breeding หลักการปรับปรุงพันธุพืช

1,960.00

17247 ขออนุมัติซื้อน้ํายาฆาเชื้อ BKC (Benzalkonium Chloride 80%) 20
KG จํานวน 2 แกลลอน เพื่อใชในการพนฆาเชื้อสถานที่ตางๆ ภายใน
ตําบลเขาบายศรี

10,000.00

17248 ขออนุมัติซื้อสารเคมีจํานวน 4 รายการ เพื่อใชในวิชาปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

14,017.00

17249 ขออนุมัติซื้อ Power over Ethernet (POE) Switch จํานวน 2 ตัว
เพื่อใชในโรงปลูกกัญชงและหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (L406E)

8,500.00

17250 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งลวดหนามรอบบริเวณโรงเรือนปลูกพืชเกษตร
อินทรียเพื่อการวิจัย และติดตั้งตาขายกั้นทางเขาโรงเรือนปลูกพืช
เกษตรอินทรีย เพื่อใหเปนไปตามขอควรปฏิบัติแปลงปลูกัญชงของ
กระทรวงสาธารณสุข

65,100.00

17251 ขออนุมัติจางทําปายพาสวูด (Plastwood) จํานวน 2 ปาย เพื่อรองรับ
การขออนุญาตปลูกใหเปนไปตามขอควรปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุข โดยติดที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชง L406E
และแปลงเพาะปลูกกัญชง

240.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จํากัด

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070038
02/07/2021 -

PR2200064070037

02/07/2021

-

-

2,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟอนิท จํากัด

PR2200064070042

08/07/2021

-

-

1,960.00 เฉพาะเจาะจง รานไพบูลยรุงกิจ

PR2200064070043

08/07/2021

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2200064070044

08/07/2021

-

-

14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

PR2200064070045

09/07/2021

-

-

PR2200064070046

10/07/2021

-

-

65,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200064070050

12/07/2021

-

-

240.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2200064070049

12/07/2021

-

-

8,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

หน ้า 1658

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17252 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔
17253 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070069
14/07/2021 -

PR2200064070068

14/07/2021

-

-

17254 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

PR2200064070072

14/07/2021

-

-

17255 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ สุวรรณหิตาธร

PR2200064070071

14/07/2021

-

-

17256 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศ สังขวรรณะ

PR2200064070073

14/07/2021

-

-

17257 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064070081

14/07/2021

-

-

17258 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064070084

14/07/2021

-

-

หน ้า 1659

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17259 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070083
14/07/2021 -

17260 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200064070080

14/07/2021

-

-

17261 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064070082

14/07/2021

-

-

17262 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064070054

14/07/2021

-

-

17263 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200064070057

14/07/2021

-

-

17264 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200064070056

14/07/2021

-

-

17265 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064070058

14/07/2021

-

-

หน ้า 1660

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17266 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070055
14/07/2021 -

17267 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064070078

14/07/2021

-

-

17268 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200064070077

14/07/2021

-

-

17269 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200064070074

14/07/2021

-

-

17270 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064070075

14/07/2021

-

-

17271 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064070076

14/07/2021

-

-

17272 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200064070067

14/07/2021

-

-

หน ้า 1661

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17273 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070060
14/07/2021 -

17274 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064070063

14/07/2021

-

-

17275 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200064070061

14/07/2021

-

-

17276 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200064070064

14/07/2021

-

-

17277 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200064070066

14/07/2021

-

-

17278 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200064070059

14/07/2021

-

-

17279 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200064070062

14/07/2021

-

-

หน ้า 1662

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17280 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070065
14/07/2021 -

17281 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064070070

14/07/2021

-

-

17282 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200064070090

15/07/2021

-

-

17283 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064070095

15/07/2021

-

-

17284 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200064070092

15/07/2021

-

-

17285 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064070093

15/07/2021

-

-

17286 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064070094

15/07/2021

-

-

หน ้า 1663

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17287 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070088
15/07/2021 -

17288 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200064070089

15/07/2021

-

-

17289 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064070085

15/07/2021

-

-

17290 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200064070087

15/07/2021

-

-

17291 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064070086

15/07/2021

-

-

17292 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารี ศรีคงรักษ

PR2200064070098

15/07/2021

-

-

17293 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200064070099

15/07/2021

-

-

หน ้า 1664

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17294 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070097
15/07/2021 -

17295 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200064070096

15/07/2021

-

-

17296 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064070091

15/07/2021

-

-

17297 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200064070111

16/07/2021

-

-

17298 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200064070113

16/07/2021

-

-

17299 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064070114

16/07/2021

-

-

17300 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200064070115

16/07/2021

-

-

หน ้า 1665

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17301 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070112
16/07/2021 -

17302 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชญาภรณ พูพุม

PR2200064070107

16/07/2021

-

-

17303 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064070100

16/07/2021

-

-

17304 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064070103

16/07/2021

-

-

17305 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064070104

16/07/2021

-

-

17306 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200064070105

16/07/2021

-

-

17307 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200064070106

16/07/2021

-

-

หน ้า 1666

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17308 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070102
16/07/2021 -

17309 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064070108

16/07/2021

-

-

17310 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064070109

16/07/2021

-

-

17311 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064070101

16/07/2021

-

-

17312 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064070123

21/07/2021

-

-

17313 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064070122

21/07/2021

-

-

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR2200064070119

21/07/2021

-

-

17314 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ ติดตั้งที่หองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชง L406E และแปลงเพาะปลูกกัญชง เพื่อรองรับ
การขออนุญาตปลูกใหเปนไปตามขอควรปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

หน ้า 1667

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17315 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070124
21/07/2021 -

17316 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200064070133

22/07/2021

-

-

17317 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

PR2200064070126

22/07/2021

-

-

17318 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064070125

22/07/2021

-

-

17319 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064070131

22/07/2021

-

-

17320 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064070132

22/07/2021

-

-

17321 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200064070137

23/07/2021

-

-

หน ้า 1668

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17322 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070136
23/07/2021 -

17323 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064070135

23/07/2021

-

-

17324 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064070138

23/07/2021

-

-

17325 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064070147

23/07/2021

-

-

17326 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200064070146

23/07/2021

-

-

17327 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064070145

23/07/2021

-

-

17328 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064070144

23/07/2021

-

-

หน ้า 1669

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17329 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

17330 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณจํานวน 5 รายการ เพื่อใชในโรงปลูกกัญชง
และหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (L406E)

2,300.00

17331 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

17332 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน),
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070148
23/07/2021 -

PR2200064070143

23/07/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064070140

23/07/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064070139

23/07/2021

-

-

17333 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064070134

23/07/2021

-

-

17334 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064070159

27/07/2021

-

-

17335 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064070155

27/07/2021

-

-

หน ้า 1670

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17336 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070151
27/07/2021 -

17337 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064070152

27/07/2021

-

-

17338 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064070153

27/07/2021

-

-

17339 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

PR2200064070163

27/07/2021

-

-

17340 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064070150

27/07/2021

-

-

17341 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200064070156

27/07/2021

-

-

17342 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200064070157

27/07/2021

-

-

หน ้า 1671

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17343 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070160
27/07/2021 -

17344 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200064070161

27/07/2021

-

-

17345 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200064070162

27/07/2021

-

-

17346 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064070158

27/07/2021

-

-

17347 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064070154

27/07/2021

-

-

17348 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200064070149

27/07/2021

-

-

17349 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ ดอกกุหลาบ

PR2200064070165

28/07/2021

-

-

หน ้า 1672

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17350 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064070166
28/07/2021 -

17351 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064070167

28/07/2021

-

-

17352 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม 2๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ อยูเย็น

PR2200064070164

28/07/2021

-

-

17353 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064070168

28/07/2021

-

-

17354 ขออนุมัติซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 8 รายการ เพื่อใชในโครงการ
การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดเยื่อไผอยางงาย

5,750.00

5,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน CK RARM ,รานพรสุดาพันธุไม (ทาชาง) –
ราน 2,
ราน V-Shop และนายอนันตชัย ศรีทอง

PR2200064070172

30/07/2021

-

-

17355 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารเลมหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Macc
(680 แผน) เพื่อสงใหสภาวิชาชีพ ผานมติสภามหาวิทยาลัย
17356 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล 1 ผืน สําหรับติดบริเวณพื้นที่ปรับปรุง
(กอสราง) โครงการปรับปรุงศูนยเครือขายการพัฒนากําลังคนดานการ
ทองเที่ยว

340.00

340.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400064070011

02/07/2564

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker & Solution

PR2400064070010

02/07/2564

-

-

17357 ขออนุมัติจางถายเอกสารเลมรายงานประกันคุณภาพ 5 เลม (1,260
แผน) สําหรับใชในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาฯ

630.00

630.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400064070027

12/07/2564

-

-

17358 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล 1 ผืน สนับสนุนการจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK)

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอส ซีร็อกซ

PR2400064070025

12/07/2564

-

-

หน ้า 1673

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17359 ขออนุมัติจางปริ้นทโปสเตอรA3สี 90 แผน, ปริ้นทแผนพับกระดาษสี
950 แผน สนับสนุนการจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID
WEEK)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส เอส ซีร็อกซ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070026
12/07/2564 -

17360 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ ไดแก เจลแอลกอฮอล40ขวด,แอลกอฮอล
75%40ขวด,น้ํายาฆาเชื้อ50ขวด สนับสนุนการจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK)

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วาวเคมเทรดดิ้ง

PR2400064070022

12/07/2564

-

-

17361 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 3 รายการ ไดแก เจลแอลกอฮอล40ขวด,แอลกอฮอล
75%40ขวด,น้ํายาฆาเชื้อ50ขวด สนับสนุนการจัดกิจกรรม U2T สูภัย
COVID (U2T-COVID WEEK)

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วาวเคมเทรดดิ้ง

PR2400064070023

12/07/2564

-

-

17362 ขออนุมัติซื้อหนากากอนามัย 200 กลอง สนับสนุนการจัดกิจกรรม U2T
สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK)
17363 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17364 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17365 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17366 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17367 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17368 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน PNP Dealer

PR2400064070024

12/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400064070065

20/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400064070029

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400064070064

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400064070066

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม

PR2400064070063

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400064070053

20/07/2564

-

-

17369 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400064070054

20/07/2564

-

-

17370 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400064070055

20/07/2564

-

-

หน ้า 1674

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
17371 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070056
20/07/2564 -

17372 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400064070057

20/07/2564

-

-

17373 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400064070058

20/07/2564

-

-

17374 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400064070059

20/07/2564

-

-

17375 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400064070060

20/07/2564

-

-

17376 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400064070062

20/07/2564

-

-

17377 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400064070061

20/07/2564

-

-

17378 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400064070048

20/07/2564

-

-

17379 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400064070051

20/07/2564

-

-

17380 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400064070050

20/07/2564

-

-

หน ้า 1675

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
17381 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070049
20/07/2564 -

17382 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400064070052

20/07/2564

-

-

17383 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17384 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17385 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17386 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17387 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17388 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17389 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17390 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17391 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17392 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17393 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17394 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน

PR2400064070047

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400064070043

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400064070044

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400064070045

20/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400064070046

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช

PR2400064070042

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400064070033

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400064070034

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400064070035

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400064070037

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400064070039

20/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400064070040

20/07/2564

-

-

หน ้า 1676

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
17395
17396
17397
17398
17399
17400
17401
17402
17403

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070041
20/07/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400064070036

20/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400064070038

20/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400064070028

20/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400064070031

20/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400064070032

20/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400064070030

20/07/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400064070067

20/07/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400064070085

21/07/2564

-

-

17404 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400064070069

21/07/2564

-

-

17405 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400064070083

21/07/2564

-

-

17406 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400064070084

21/07/2564

-

-

หน ้า 1677

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17407 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070087
21/07/2564 -

17408 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลรัตน สถิตยเสถียร

PR2400064070074

21/07/2564

-

-

17409 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400064070075

21/07/2564

-

-

17410 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400064070076

21/07/2564

-

-

17411 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400064070077

21/07/2564

-

-

17412 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400064070078

21/07/2564

-

-

17413 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400064070079

21/07/2564

-

-

17414 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400064070081

21/07/2564

-

-

17415 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400064070082

21/07/2564

-

-

17416 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400064070080

21/07/2564

-

-

หน ้า 1678

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17417 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070073
21/07/2564 -

17418 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400064070070

21/07/2564

-

-

17419 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400064070071

21/07/2564

-

-

17420 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400064070068

21/07/2564

-

-

17421 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400064070072

21/07/2564

-

-

17422 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400064070086

21/07/2564

-

-

17423 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17424 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17425 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17426 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17427 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17428 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400064070112

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400064070098

22/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400064070113

22/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400064070110

22/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ หนอนอย

PR2400064070114

22/07/2564

-

-

PR2400064070109

22/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วีรยา บุญชวย
หน ้า 1679

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
17429
17430
17431
17432
17433
17434
17435
17436
17437
17438
17439
17440
17441
17442

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070100
22/07/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400064070101

22/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400064070107

22/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400064070108

22/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

PR2400064070103

22/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400064070102

22/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400064070106

22/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตชน อินทรยานยาว

PR2400064070104

22/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400064070105

22/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400064070096

22/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400064070097

22/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400064070095

22/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400064070099

22/07/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400064070111

22/07/2564

-

-

หน ้า 1680

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17443 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070133
23/07/2564 -

17444 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400064070135

23/07/2564

-

-

17445 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400064070136

23/07/2564

-

-

17446 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400064070128

23/07/2564

-

-

17447 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400064070129

23/07/2564

-

-

17448 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา สุวรรณคุณ

PR2400064070130

23/07/2564

-

-

17449 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17450 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400064070122

23/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

PR2400064070134

23/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400064070131

23/07/2564

-

-

17451 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17452 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17453 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400064070124

23/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400064070126

23/07/2564

-

-

หน ้า 1681

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17454 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17455 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17456 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17457 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17458 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17459 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17460 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17461 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17462 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17463 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17464 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17465 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17466 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17467 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070125
23/07/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400064070123

23/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400064070132

23/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400064070159

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400064070137

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400064070157

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400064070161

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400064070160

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

PR2400064070147

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400064070148

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400064070151

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400064070150

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร แกวชนะ

PR2400064070155

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400064070152

27/07/2564

-

-

หน ้า 1682

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17468 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17469 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17470 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17471 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
17472 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17473 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17474 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17475 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17476 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
17477 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17478 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17479 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17480 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17481 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
17482 จางติดสติกเกอร และพิมพไวนิล แผนกคลินิกการเดินทางทองเที่ยวและ
วัคซีน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064070153
27/07/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400064070154

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400064070156

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400064070149

27/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฏ เพ็งสา

PR2400064070146

27/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชิน ตรงดี

PR2400064070145

27/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก ทวีมูล

PR2400064070143

27/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400064070144

27/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400064070142

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400064070140

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400064070139

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400064070138

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400064070141

27/07/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400064070158

27/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

01/07/2564

01/07/2564

-

-

หน ้า 1683

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
17483
17484
17485
17486
17487

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
จางทําปายไวนิล พิธีลงนามในบันทึกความเขาใจ จํานวน 1 ปาย
749.00
ซื้อวัสดุ งานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ
4,096.00
จางเปลี่ยนPower Supply 30 Amp แผงจายไฟฟาในตูคอลโทรล จาย
2,675.00
ไฟฟากับกลองวงจรปด หอพักนิสิตแพทยชาย จํานวน 1 งาน
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ CE278AC จํานวน 6 กลอง
18,360.00
จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
9,000.00
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นางสาว
กชกร สุดจินดา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด
4,096.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย
2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด
18,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร สุดจินดา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
01/07/2564
01/07/2564
01/07/2564
01/07/2564
01/07/2564
01/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

01/07/2564
01/07/2564

01/07/2564
01/07/2564

-

-

17488 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นางสาว
ธิดารัตน เกตุแกว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน เกตุแกว

01/07/2564

01/07/2564

-

-

17489 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นางสาว
ศุภิสรา กันเชียง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา กันเชียง

01/07/2564

01/07/2564

-

-

17490 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นายฐ
นกร ประดิษฐ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐนกร ประดิษฐ

01/07/2564

01/07/2564

-

-

17491 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน นายอนิ
รุทย นิยม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทย นิยม

01/07/2564

01/07/2564

-

-

17492 งานถอดยายเครื่องฉายโปรเจคเตอรและจอรับภาพ หอง 310 พรอม
วัสดุและอุปกรณประกอบเดินสาย จํานวน 1 งาน
17493 ซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 1,000 แพค

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

01/07/2564

01/07/2564

-

-

01/07/2564

01/07/2564

-

-

02/07/2564
02/07/2564
02/07/2564

02/07/2564
02/07/2564
02/07/2564

-

-

02/07/2564
02/07/2564

02/07/2564
02/07/2564

-

-

48,000.00

17494 จัดซื้อชุดสังฆทาน สําหรับเขารวมกิจกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา
17495 จางจัดทําปายไวนิลและโปสเตอรประชาสัมพันธ
17496 จัดซื้อสาย LAN และวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับการเรียนการสอน

540.00
2,000.00
8,750.00

17497 จัดซื้อหูฟงพรอมไมค สําหรับหองสมุดคณะแพทยศาสตร
17498 จางเย็บเลมวารสารลวงเวลา ป 2562 - 2563

6,000.00
5,600.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด
540.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
8,750.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
5,600.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
หน ้า 1684

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17499 จางจัดทํารูปเลม สําหรับจัดทําเอกสารเขารับรางวัลของนิสิตแพทย
17500 จางกั้นหองอลูมิเนียน - กระจก สําหรับหองสมุดประจําคณะ
แพทยศาสตร
17501 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับอาจารยแพทย
17502 จัดซื้อ POP UP ขนาด 2*2 เมตร
17503 จัดซื้อกระดาษฟลิบชารท สําหรับการเรียนการสอน
17504 จัดซื้อโตะประชุม/เกาอี้อเนกประสงค สําหรับงานหองสมุด
17505 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สงเอกสาร
17506 คาตรวจเช็คระยะรถตูปรับอากาศ ทะเบียน นง-5599 ชลบุรี
17507 จัดซื้อเครื่องอานบารโคดพรอมขาตั้ง สําหรับงานหองสมุด
17508 จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับงานหองสมุด
17509 ซื้อเครื่องปริ้นบารโคด จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,050.00
49,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,050.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตปกรณ คุณากรธํารง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
05/07/2564
05/07/2564 PO2500064070001 05/07/2564 -

32,900.00
12,840.00
18,000.00
37,800.00
400.00
10,421.27
3,100.00
90,415.00
10,058.00

32,900.00
12,840.00
18,000.00
18,000.00
400.00
10,421.27
3,100.00
90,415.00
10,058.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอรรีติง
PO2500064070002
บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด
05/07/2564
อมรเลิศวิทย
05/07/2564
หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
05/07/2564
หจก.ธิดามหานคร
06/07/2564
บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
06/07/2564
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
08/07/2564
บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด
PO2500064070005
บริษัท พี แอนด พี เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด 12/07/2564

05/07/2564
05/07/2564
05/07/2564
05/07/2564
06/07/2564
06/07/2564
08/07/2564
12/07/2564
12/07/2564

-

-

จางซอมเครื่องบันทึกภาพกลองวงจร
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สําหรับหองพักแพทย
จัดซื้อน้ําถัง
จางซอมหนังสือชํารุด/ปกหลุด สําหรับงานหองสมุด
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม และกระดาษสีเหลืองและสีชมพู

3,317.00
20,000.00
600.00
7,500.00
57,749.25

3,317.00
20,000.00
600.00
7,500.00
57,749.25

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด
หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
ใบสําคัญคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

12/07/2564
13/07/2564
13/07/2564
13/07/2564
13/07/2564

12/07/2564
13/07/2564
13/07/2564
13/07/2564
13/07/2564

-

-

ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 9 รายการ
คาจางถายเอกสารสี สําหรับสํานักงานคณบดี/งานจัดการศึกษา
คาวัสดุอุปกรณ โครงการอบรมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP204A จํานวน 11 ตลับ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ จํานวน 11 รายการ
คาของรางวัล สําหรับจัดโครงการนิสิตแพทยบูรพาจิตอาสาณณรงค
ปลอดบุหรี่ ประจําปการศึกษา 2563
17521 ซื้อชุดสองหลอดลมแบบไฟเบอรออฟติค และเครื่องชวยหายใจชนิดมือ
บีบ
17522 จัดซื้อ Stethosocpe สําหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย
17523 จางจัดทําบูรพาเวชสาร ปที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจําคณะแพทยศาสตร

20,100.00
13,083.96
3,000.00
22,650.00
9,645.00
11,700.00

20,100.00
13,083.96
3,000.00
22,650.00
9,645.00
11,700.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

อมรเลิศวิทย
บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด
อมรเลิศวิทย
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
อมรเลิศวิทย
ใบสําคัญคางจาย

13/07/2564
13/07/2564
13/07/2564
15/07/2564
15/07/2564
15/07/2564

13/07/2564
13/07/2564
13/07/2564
15/07/2564
15/07/2564
15/07/2564

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

15/07/2564

15/07/2564

-

-

13,867.20
41,730.00

13,867.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

15/07/2564
21/07/2564

15/07/2564
21/07/2564

-

-

17510
17511
17512
17513
17514
17515
17516
17517
17518
17519
17520

หน ้า 1685

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17524 จางซอมแซมพื้นกระเบื้องชํารุดภายในหอพักนิสิต M410 หอพักนิสิต
แพทยชาย
17525 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 5 รายการ
17526 ซื้ออุปกรณเชื่อมตอสัญญาณเสียงคอมพิวเตอร
17527 ยายเครื่องปรับอากาศหองคลินิกการเดินทางและทองเที่ยว จํานวน 1
งาน
17528 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17529 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17530 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17531 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17532 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17533 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17534 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17535 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17536 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17537 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17538 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
17539 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหมนาย
อาทิตย บดีเดชา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,508.00
5,104.03
12,519.00
6,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,508.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน
5,104.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
12,519.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยุวดี ชูชีพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
21/07/2564
21/07/2564 21/07/2564
21/07/2564
21/07/2564

21/07/2564
21/07/2564
21/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร ฟกขาว

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวรัตน ผลสัมฤทธิ์

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววรัญญ ชัญญาเศรษฐ

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน อัศวศิลาวสุกุล

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมชัย บํารุงยา

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ อุนอุทร

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท ศิริผล

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพันธ อัศวศิลาวสุกุล

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน แสนศรี

01/02/2564

22/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ กิจเครือ

01/02/2564

22/07/2564

-

-

01/02/2564
01/02/2564

23/07/2564
23/07/2564

-

-

5,000.00
15,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชวรรณ สุมะนังกุล
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย บดีเดชา

หน ้า 1686

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
17540
17541
17542
17543
17544
17545
17546
17547
17548
17549
17550
17551
17552
17553
17554
17555
17556
17557
17558
17559
17560
17561
17562

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ นาย
เอกลักษณ คําประสิทธิ์

17563 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจิดาภา ครูเอิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวธิชากร วงศสวาง
นางสาวนภัสสร วองวัจนะ
นางสาวนฤมล เดชรอด
นางสาวนิรชา นากเณร
นางสาวปฏิกรณ จันทรลา
นางสาวพัชราวลัย ขําขณะ
นางสาวพาสินี สิงหคาน
นางสาวมณฑิรา ยินดี
นางสาววริศรา หลินเปราะ
นางสาววัลลภา ซุนสุน
นางสาวศุภิสรา วงคชื่น
นางสาวสุพรรษา พุทธินันท
นางสาวสุวรรณดี เหลืองออน
นางสาวอัจจิมา ธงชัย
นางสาวเจนจิรา ลีเส็ง
นายคงเดช นิสัยสม
นายจิรวิชญ พรหมจํารัส
นายชัชวาลย พรหมมานิตย
นายณัชพล วงษดีไทย
นายณัฐกานต แกวเกตุ
นายธีรภัทร สุวรรณโภชน
นายอภิสิทธิ์ นิยม
นายเอกลักษณ คําประสิทธิ์

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ครูเอิน

หน ้า 1687

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564
01/02/2564
23/07/2564

-

-

01/02/2564

-

-

23/07/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17564 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564
23/07/2564 -

17565 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวชุติมา วงคชา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา วงคชา

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17566 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติพร ทนง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ทนง

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17567 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวฐิติมา คลังสินธ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติดา คลังสินธ

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17568 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวณิชกานต เหลืองออน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เหลืองออน

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17569 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวนิตยา เจดีย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา เจดีย

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17570 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรณพรรณ ไกยศรี

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17571 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิดา วราธีรชาติ

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17572 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวภินัดดา สีฮาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภินัดดา สีฮาด

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17573 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวมธุรินทร เหลือผล

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรินทร เหลือผล

01/02/2564

23/07/2564

-

-

หน ้า 1688

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17574 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564
23/07/2564 -

17575 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาววรรณษา หนูขาว

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณษา หนูขาว

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17576 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17577 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริภัทร ผสมทรัพย

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17578 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธัญญา สีหามาตย

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17579 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอังคณา ผาสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ผาสุข

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17580 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอารีรัตน แซตั๊น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน แซตั้น

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17581 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ บุญนอย

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17582 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเบญญา เจริญสุข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา เจริญสุข

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17583 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรไพลิน รักษาราษฎร

01/02/2564

23/07/2564

-

-

หน ้า 1689

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17584 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหมนาย
พงศธร นวนทอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร นวนทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564
23/07/2564 -

17585 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหมนาย
สิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพันธุ สุวรรณโภชน

01/02/2564

23/07/2564

-

-

17586 คาจางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
17587 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบ
17588 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนายอนิ
รุทย นิยม

5,000.00
15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ พะพู
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชธิดา มาสงค

01/02/2564
01/02/2564

23/07/2564
29/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทย นิยม

01/02/2564

29/07/2564

-

-

17589 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17590 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17591 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17592 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17593 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17594 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17595 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17596 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17597 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อนันตชาติ

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ปองกัน

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภริดา ยิ่งยืนยง

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชานาถ ใจป

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธินี หนูงาม

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุวัฒน เพ็ชรรัตน

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชธกฤษณ กิตติรัตนพานิช

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ราชภิรมย

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาฬิศ สัมฤทธิ์

01/02/2564

29/07/2564

-

-

9,000.00

หน ้า 1690

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกฤศ กุลเตชะวณิช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564
29/07/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพงษ โพธิ์สะเดา

01/02/2564

29/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมรัก ศฤงคารศิริ

01/02/2564

29/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียวัลย ศาสตรทรัพย

01/02/2564

29/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ เพชรพันแสง

01/02/2564

29/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน เฉลิมญาติ

01/02/2564

29/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วิเชียรพงษ

01/02/2564

29/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร สุดจินดา

01/02/2564

29/07/2564

-

-

17606 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
ธิดารัตน เกตุแกว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน เกตุแกว

01/02/2564

29/07/2564

-

-

17607 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
ศุภิสรา กันเชียง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา กันเชียง

01/02/2564

29/07/2564

-

-

17608 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนายฐ
นกร ประดิษฐ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐนกร ประดิษฐ

01/02/2564

29/07/2564

-

-

17598 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17599 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17600 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17601 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17602 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17603 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17604 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท
ประชาชน
17605 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนนางสาว
กชกร สุดจินดา

17609 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17610 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา

01/02/2564

29/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติยา สุทธิพงษ

01/02/2564

30/07/2564

-

-

หน ้า 1691

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17611 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
17612 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรพกพา จํานวน 3
เครื่อง
17613 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมฝาเพดานหอง IC 103 ชั้น 1
17614 ขอความเห็นชอบจัดจางเปลี่ยนไฟตรงที่จอดรถ ของวิทยาลัยฯ
17615 ขอความเห็นชอบจัดจางถอดยายเครื่องปรับอากาศ/ซอมแซม
เครื่องปรับอากาศ
17616 ขอความเห็นชอบจัดหาโปรแกรมประกอบการเรียนการสอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
8,025.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สุวรรณสาร
8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/02/2564
30/07/2564 PR2600064070003

06/07/2564

-

-

1,700.00
10,914.00
5,992.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร
10,914.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
5,992.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR2600064070022
PR2600064070025
PR2600064070024

13/07/2564
14/07/2564
14/07/2564

-

-

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด

PR2600064070032

15/07/2564

-

-

17617 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #006/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนรรณกรณ สิริวุฑฒยางกูร

PR2600064070039

19/07/2564

-

-

17618 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #086/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพรินทร แดงนอย

PR2600064070068

19/07/2564

-

-

17619 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600064070042

19/07/2564

-

-

17620 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600064070043

19/07/2564

-

-

17621 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

PR2600064070045

19/07/2564

-

-

17622 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600064070046

19/07/2564

-

-

หน ้า 1692

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17623 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070048
19/07/2564 -

17624 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600064070049

19/07/2564

-

-

17625 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #014/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา สาริกาล

PR2600064070055

19/07/2564

-

-

17626 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600064070056

19/07/2564

-

-

17627 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

PR2600064070058

19/07/2564

-

-

17628 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #027/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฆเนศวร สวางสุข

PR2600064070059

19/07/2564

-

-

17629 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600064070060

19/07/2564

-

-

17630 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600064070070

19/07/2564

-

-

17631 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

PR2600064070071

19/07/2564

-

-

17632 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600064070072

19/07/2564

-

-

หน ้า 1693

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17633 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #032/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงฤทธิ์ พลขา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070074
19/07/2564 -

17634 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600064070075

19/07/2564

-

-

17635 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600064070076

19/07/2564

-

-

17636 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

PR2600064070077

19/07/2564

-

-

17637 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600064070079

19/07/2564

-

-

17638 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

PR2600064070080

19/07/2564

-

-

17639 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600064070081

19/07/2564

-

-

17640 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600064070082

19/07/2564

-

-

17641 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600064070078

19/07/2564

-

-

หน ้า 1694

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17642 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #001/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070044
19/07/2564 -

17643 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600064070047

19/07/2564

-

-

17644 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #003/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

PR2600064070050

19/07/2564

-

-

17645 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600064070051

19/07/2564

-

-

17646 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #005/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

PR2600064070052

19/07/2564

-

-

17647 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #022/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พุทธบุรี

PR2600064070054

19/07/2564

-

-

17648 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #023/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวนัตถ สุริโย

PR2600064070057

19/07/2564

-

-

หน ้า 1695

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17649 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #025/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย บราวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070061
19/07/2564 -

17650 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600064070064

19/07/2564

-

-

17651 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #042/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

PR2600064070065

19/07/2564

-

-

17652 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #043/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ เอี่ยมธิติวรสกุล

PR2600064070066

19/07/2564

-

-

17653 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600064070067

19/07/2564

-

-

17654 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #061/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600064070069

19/07/2564

-

-

17655 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600064070073

19/07/2564

-

-

หน ้า 1696

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17656 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #084/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070062
19/07/2564 -

17657 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #085/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

PR2600064070063

19/07/2564

-

-

17658 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

PR2600064070041

19/07/2564

-

-

17659 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#016/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600064070094

20/07/2564

-

-

17660 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600064070091

20/07/2564

-

-

17661 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600064070097

20/07/2564

-

-

17662 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#019/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

PR2600064070099

20/07/2564

-

-

หน ้า 1697

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17663 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#020/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070101
20/07/2564 -

17664 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600064070104

20/07/2564

-

-

17665 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#037/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

PR2600064070105

20/07/2564

-

-

17666 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600064070107

20/07/2564

-

-

17667 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#040/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

PR2600064070108

20/07/2564

-

-

17668 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600064070109

20/07/2564

-

-

17669 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#057/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

PR2600064070110

20/07/2564

-

-

หน ้า 1698

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17670 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#058/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070111
20/07/2564 -

PR2600064070112

20/07/2564

-

-

17671 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#059/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

17672 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#060/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร ชางเปย

PR2600064070113

20/07/2564

-

-

17673 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600064070114

20/07/2564

-

-

17674 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#077/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

PR2600064070115

20/07/2564

-

-

17675 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600064070116

20/07/2564

-

-

17676 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600064070117

20/07/2564

-

-

โสรัตนชัย

หน ้า 1699

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17677 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#080/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070118
20/07/2564 -

17678 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

PR2600064070083

20/07/2564

-

-

17679 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600064070084

20/07/2564

-

-

17680 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600064070085

20/07/2564

-

-

17681 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600064070090

20/07/2564

-

-

17682 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600064070092

20/07/2564

-

-

17683 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

PR2600064070093

20/07/2564

-

-

17684 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600064070095

20/07/2564

-

-

17685 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600064070098

20/07/2564

-

-

หน ้า 1700

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17686 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070100
20/07/2564 -

17687 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600064070102

20/07/2564

-

-

17688 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

PR2600064070103

20/07/2564

-

-

17689 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600064070106

20/07/2564

-

-

17690 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600064070086

20/07/2564

-

-

17691 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600064070087

20/07/2564

-

-

17692 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600064070088

20/07/2564

-

-

17693 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564 #064/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

PR2600064070089

20/07/2564

-

-

17694 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564
#017/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600064070096

20/07/2564

-

-

หน ้า 1701

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17695 ขอความเห็นชอบจัดจางถายเอกสารและเขาเลม ประจําเดือนสิงหาคม
2564
17696 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันสําหรับพนักงานเดินเอกสาร ประจําเดือน
สิงหาคม 2564
17697 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําดื่ม 100 แพ็ค
17698 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อสมุนไพรในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ
เดือนกรกฎาคม 2564
17699 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่นของวิสาหกิจชุมชนบางพระดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส
400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064070125
23/07/2564 PR2600064070126

23/07/2564

-

-

4,800.00
7,392.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
PR2600064070123
7,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด /เสนอราคา 3,657.50 บาท PR2700064070007

23/07/2564
08/07/2021

-

-

52,756.10

52,756.10 เฉพาะเจาะจง บ.บีฟอร แอนด อาฟเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด
PR2700064070008
,บรัษัท ซ็อกโกเลเซีย จํากัด, รานบานยา แสนสุข
,วินเพาเวอร ซัพพลาย, บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํา
กัด,นายธราธร อัศวธรวรโชติ และบริษัท
อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จํากัด /เสนอ
ราคา 52,745.27 บาท

14/07/2021

-

-

17700 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800064070041

08/07/2021

-

-

17701 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800064070009

08/07/2021

-

-

17702 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800064070040

08/07/2021

-

-

17703 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800064070042

08/07/2021

-

-

17704 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800064070043

08/07/2021

-

-

หน ้า 1702

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17705 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070008
08/07/2021 -

17706 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800064070007

08/07/2021

-

-

17707 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

PR2800064070005

08/07/2021

-

-

17708 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีธนกร เนตรสวาง

PR2800064070025

08/07/2021

-

-

17709 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

PR2800064070026

08/07/2021

-

-

17710 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800064070024

08/07/2021

-

-

17711 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800064070028

08/07/2021

-

-

17712 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บัวลิ่ง เฉลิมแสน

PR2800064070027

08/07/2021

-

-

17713 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800064070015

08/07/2021

-

-

17714 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีพงษ ฐิติรัตนกุล

PR2800064070012

08/07/2021

-

-

หน ้า 1703

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17715 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070016
08/07/2021 -

17716 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800064070017

08/07/2021

-

-

17717 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800064070014

08/07/2021

-

-

17718 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800064070013

08/07/2021

-

-

17719 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800064070019

08/07/2021

-

-

17720 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ชูบาล

PR2800064070011

08/07/2021

-

-

17721 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

PR2800064070010

08/07/2021

-

-

17722 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

PR2800064070018

08/07/2021

-

-

17723 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

PR2800064070038

08/07/2021

-

-

17724 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800064070032

08/07/2021

-

-

หน ้า 1704

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17725 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070036
08/07/2021 -

17726 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800064070033

08/07/2021

-

-

17727 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800064070031

08/07/2021

-

-

17728 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800064070020

08/07/2021

-

-

17729 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

PR2800064070021

08/07/2021

-

-

17730 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

PR2800064070022

08/07/2021

-

-

17731 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

PR2800064070023

08/07/2021

-

-

17732 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800064070030

08/07/2021

-

-

17733 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800064070034

08/07/2021

-

-

17734 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800064070037

08/07/2021

-

-

หน ้า 1705

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17735 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน บุญอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070029
08/07/2021 -

17736 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

PR2800064070035

08/07/2021

-

-

17737 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800064070054

09/07/2021

-

-

17738 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

PR2800064070060

09/07/2021

-

-

17739 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

PR2800064070052

09/07/2021

-

-

17740 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800064070058

09/07/2021

-

-

17741 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800064070051

09/07/2021

-

-

17742 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร พิทักษสงคราม

PR2800064070049

09/07/2021

-

-

17743 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800064070045

09/07/2021

-

-

17744 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800064070046

09/07/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

หน ้า 1706

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17745 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070044
09/07/2021 -

17746 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800064070048

09/07/2021

-

-

17747 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800064070047

09/07/2021

-

-

17748 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800064070068

09/07/2021

-

-

17749 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800064070067

09/07/2021

-

-

17750 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800064070066

09/07/2021

-

-

17751 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800064070065

09/07/2021

-

-

17752 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800064070064

09/07/2021

-

-

17753 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800064070050

09/07/2021

-

-

17754 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800064070057

09/07/2021

-

-

หน ้า 1707

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17755 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070055
09/07/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800064070056

09/07/2021

-

-

17756 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

17757 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

PR2800064070059

09/07/2021

-

-

17758 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800064070062

09/07/2021

-

-

17759 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800064070061

09/07/2021

-

-

17760 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800064070053

09/07/2021

-

-

17761 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800064070081

13/07/2021

-

-

17762 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800064070082

13/07/2021

-

-

17763 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ

PR2800064070075

13/07/2021

-

-

17764 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800064070080

13/07/2021

-

-

หน ้า 1708

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17765 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070072
13/07/2021 -

17766 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา แสนจันทร

PR2800064070073

13/07/2021

-

-

17767 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800064070074

13/07/2021

-

-

17768 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800064070079

13/07/2021

-

-

17769 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800064070077

13/07/2021

-

-

17770 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

PR2800064070071

13/07/2021

-

-

17771 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

PR2800064070076

13/07/2021

-

-

17772 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800064070078

13/07/2021

-

-

17773 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800064070084

14/07/2021

-

-

17774 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800064070083

14/07/2021

-

-

หน ้า 1709

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17775 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064070085
14/07/2021 -

17776 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภรณ ภูมิลําเนา

PR2800064070087

15/07/2021

-

-

17777 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูสิน สุขสุทธิ์

PR2800064070086

15/07/2021

-

-

17778 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชชา ทรัพยพลอย

PR2800064070088

15/07/2021

-

-

17779 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการฉีดพนยาเพื่อกําจัดวัชพืช
สําหรับแปลงเกษตร จํานวน 30 ไร
17780 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคายากําจัดวัชพืช สําหรับแปลงเกษตร ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17781 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800064070089

16/07/2021

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญภัณฑ

PR2800064070091

22/07/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300064070020

08/07/2021

-

-

17782 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300064070005

08/07/2021

-

-

17783 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300064070021

08/07/2021

-

-

17784 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300064070022

08/07/2021

-

-

หน ้า 1710

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17785 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070023
08/07/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300064070025

08/07/2021

-

-

17786 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

9,000.00

17787 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

PR3300064070015

08/07/2021

-

-

17788 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300064070009

08/07/2021

-

-

17789 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300064070010

08/07/2021

-

-

17790 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

PR3300064070012

08/07/2021

-

-

17791 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300064070014

08/07/2021

-

-

17792 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300064070017

08/07/2021

-

-

17793 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300064070011

08/07/2021

-

-

17794 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300064070013

08/07/2021

-

-

หน ้า 1711

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17795 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070016
08/07/2021 -

17796 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300064070018

08/07/2021

-

-

17797 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

PR3300064070027

08/07/2021

-

-

17798 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู

PR3300064070026

08/07/2021

-

-

17799 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300064070028

08/07/2021

-

-

17800 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300064070006

08/07/2021

-

-

17801 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300064070007

08/07/2021

-

-

17802 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300064070024

08/07/2021

-

-

17803 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300064070050

09/07/2021

-

-

17804 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300064070052

09/07/2021

-

-

หน ้า 1712

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17805 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070051
09/07/2021 -

17806 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300064070048

09/07/2021

-

-

17807 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300064070049

09/07/2021

-

-

17808 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยนุช ลินลา

PR3300064070042

09/07/2021

-

-

17809 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300064070041

09/07/2021

-

-

17810 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

PR3300064070047

09/07/2021

-

-

17811 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300064070045

09/07/2021

-

-

17812 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300064070046

09/07/2021

-

-

17813 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300064070044

09/07/2021

-

-

17814 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300064070043

09/07/2021

-

-

หน ้า 1713

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17815 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070040
09/07/2021 -

17816 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

PR3300064070038

09/07/2021

-

-

17817 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300064070039

09/07/2021

-

-

17818 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300064070029

09/07/2021

-

-

17819 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพร อรัญนาจ

PR3300064070069

12/07/2021

-

-

17820 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300064070071

12/07/2021

-

-

17821 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300064070074

12/07/2021

-

-

17822 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ

PR3300064070077

12/07/2021

-

-

17823 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300064070075

12/07/2021

-

-

17824 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300064070082

12/07/2021

-

-

หน ้า 1714

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17825 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070076
12/07/2021 -

17826 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300064070055

12/07/2021

-

-

17827 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล วัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300064070053

12/07/2021

-

-

17828 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล วัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300064070057

12/07/2021

-

-

17829 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล วัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300064070056

12/07/2021

-

-

17830 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล วัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300064070054

12/07/2021

-

-

17831 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300064070080

12/07/2021

-

-

17832 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

PR3300064070072

12/07/2021

-

-

17833 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุตรพรม

PR3300064070073

12/07/2021

-

-

17834 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300064070070

12/07/2021

-

-

หน ้า 1715

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17835 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070064
12/07/2021 -

17836 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

PR3300064070059

12/07/2021

-

-

17837 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300064070067

12/07/2021

-

-

17838 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

PR3300064070060

12/07/2021

-

-

17839 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300064070061

12/07/2021

-

-

17840 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300064070062

12/07/2021

-

-

17841 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300064070065

12/07/2021

-

-

17842 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

PR3300064070066

12/07/2021

-

-

17843 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทียนขวัญ แรงสืบสิน

PR3300064070068

12/07/2021

-

-

17844 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300064070063

12/07/2021

-

-

หน ้า 1716

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17845 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070083
12/07/2021 -

17846 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300064070078

12/07/2021

-

-

17847 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300064070079

12/07/2021

-

-

17848 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300064070084

13/07/2021

-

-

17849 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300064070087

13/07/2021

-

-

17850 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณเจตนา อนุตตรียพงศ

PR3300064070086

13/07/2021

-

-

17851 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษาตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300064070091

13/07/2021

-

-

17852 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษาตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300064070093

13/07/2021

-

-

17853 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษาตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300064070095

13/07/2021

-

-

17854 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษาตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300064070094

13/07/2021

-

-

หน ้า 1717

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17855 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษาตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064070092
13/07/2021 -

17856 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300064070090

13/07/2021

-

-

17857 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300064070089

13/07/2021

-

-

17858 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300064070085

13/07/2021

-

-

17859 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ถาวรผล

PR3300064070098

15/07/2021

-

-

17860 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400064070011

27/07/2564

-

-

17861 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400064070012

27/07/2564

-

-

17862 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400064070013

27/07/2564

-

-

17863 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400064070014

27/07/2564

-

-

17864 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400064070015

27/07/2564

-

-

หน ้า 1718

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17865 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064070016
27/07/2564 -

17866 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400064070017

27/07/2564

-

-

17867 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400064070018

27/07/2564

-

-

17868 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400064070019

27/07/2564

-

-

17869 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400064070020

27/07/2564

-

-

17870 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400064070021

27/07/2564

-

-

17871 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400064070022

27/07/2564

-

-

17872 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400064070023

27/07/2564

-

-

17873 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400064070024

27/07/2564

-

-

17874 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400064070025

27/07/2564

-

-

หน ้า 1719

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17875 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064070026
27/07/2564 -

17876 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400064070027

29/07/2564

-

-

17877 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400064070028

29/07/2564

-

-

17878 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400064070029

29/07/2564

-

-

17879 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400064070030

29/07/2564

-

-

17880 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400064070031

29/07/2564

-

-

17881 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400064070032

29/07/2564

-

-

17882 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400064070033

29/07/2564

-

-

17883 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400064070034

29/07/2564

-

-

17884 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400064070035

29/07/2564

-

-

หน ้า 1720

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17885 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064070036
29/07/2564 -

17886 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400064070037

29/07/2564

-

-

17887 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400064070038

29/07/2564

-

-

17888 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400064070039

29/07/2564

-

-

17889 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400064070040

29/07/2564

-

-

17890 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400064070041

29/07/2564

-

-

17891 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400064070042

30/07/2564

-

-

17892 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400064070043

30/07/2564

-

-

17893 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400064070044

30/07/2564

-

-

17894 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400064070045

30/07/2564

-

-

หน ้า 1721

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17895 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064070046
30/07/2564 -

17896 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400064070047

30/07/2564

-

-

17897 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400064070048

30/07/2564

-

-

17898 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400064070049

30/07/2564

-

-

17899 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400064070050

30/07/2564

-

-

17900 ขออนุมัติจัดจางคาติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 งาน

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064070005
5,885.00 บาท

01/07/2021

-

-

17901 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย แอลกอฮอล และกลีเซอรีน ในพื้นที่
ตําบลบานคาย จังหวัดระยอง (อ.นัฐพล)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจารุเนตร ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000
PR3600064070010
บาท,บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลง
ซื้อ 3,716 บาท,บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้ง เยนเนอรัล
ซัพพลาย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,284 บาท

02/07/2021

-

-

17902 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย แอลกอฮอล และถุงมือทางการแพทย
ตําบลบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา(อ.นัฐพล)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจารุเนตร ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงซื้อ 3,366
PR3600064070008
บาท,บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,350 บาท,บริษัท ยู.พี.มารเก็ต
ติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
1,284 บาท

02/07/2021

-

-

หน ้า 1722

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17903 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย และคาแอลกอฮอล ตําบลสองสลึง
จังหวัดระยอง (อ.นัฐพล)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจารุเนตร ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงซื้อ 7,432
บาท,บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย
จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 2,568 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070012
02/07/2021 -

17904 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย และแอลกอฮอล ตําบลชากพง จังหวัด
ระยอง (อ.นัฐพล)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจารุเนตร ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงซื้อ 7,432
PR3600064070011
บาท,บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย
จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ 2,568 บาท

02/07/2021

-

-

17905 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย ,แอลกอฮอล และคาถุงมือทาง
การแพทย (ตําบลหนองขางคอก จังหวัดชลบุร)ี (อ.นัฐพล)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจารุเนตร ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงซื้อ 3,366
PR3600064070009
บาท,บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,350 บาท,บริษัท ยู.พี.มารเก็ต
ติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
1,284 บาท

02/07/2021

-

-

17906 ขออนุมัติจัดจางคาติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 งาน (หอง 507)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064070003
10,000.00 บาท

03/07/2021

-

-

17907 ขออนุมัติจัดจางติดฟลมกระจกหนาตางและติดตั้งกระจกบานตาย
จํานวน 1 งาน (หอง 408)

71,000.00

71,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลงจาง 71,000.00 PO3600064070002
บาท

03/07/2021

-

-

PR3600064070018

04/07/2021

-

-

17908 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา Histochem

2,354.00

17909 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการสอนรายวิชา Histochem

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 1,284.00 บาท

PR3600064070019

04/07/2021

-

-

17910 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 6 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา
2563 (งานพัสดุ)

1,990.00

1,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007 (บางแสน) PR3600064070016
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,990 บาท

04/07/2021

-

-

04/07/2021

-

-

17911 ขออนุมัติจัดซื้อลูกบิดประตู จํานวน 1 ชุด (เงินหมุน)

250.00

เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

250.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ ราคาที่ตกลงจาง 250 บาท

หน ้า 1723

PR3600064070015

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
17912 ขออนุมัติจัดจางคาบริการบํารุงดูแลรักษาเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์ จํานวน
11,984.00
1 เครื่อง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064070004 04/07/2021 11,984.00 บาท

17913 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Histochem

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 7,490.00 บาท

PR3600064070021

04/07/2021

-

-

17914 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา Histochem

1,337.50

1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 1,337.50 บาท

PR3600064070020

04/07/2021

-

-

17915 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.ทิษฏยา)

1,808.30

1,808.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
1,808.30 บาท

PR3600064070040

09/07/2021

-

-

17916 ขออนุมัติจัดจางเหมาทุบผนัพรอมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน จํานวน
3 ชุด

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข ราคาที่ตกลงจาง
50,000.00 บาท

PO3600064070005

09/07/2021

-

-

17917 ขออนุมัติจัดจางคาซอมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟาระบบสํารองไฟฉุกเฉิน
จํานวน 1 งาน

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ราคาที่ตกลงจาง
19,500.00 บาท

PO3600064070006

09/07/2021

-

-

17918 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขน และนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน
61 กิโลกรัม

1,631.75

PR3600064070039

09/07/2021

-

-

17919 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 17 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68232759 กิณวิทยา (รา),รายวิชา
6823459 Hemato ,สวนกลาง 406

34,830.00

34,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่ตก PO3600064070007
ลงจาง 34,830.00 บาท

12/07/2021

-

-

17920 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษชําระจํานวน 5 แพ็ค และกระดาษ
อเนกประสงค จํานวน 5 แพ็ค เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 680301 เทคนิคการศึกษาทางกลองจุลทรรศน รายวิชา
684394 เทคนิคการแยกโปรตีน

2,508.99

2,508.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064070046
2,508.99 บาท

12/07/2021

-

-

1,631.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
1,631.75 บาท

หน ้า 1724

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17921 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายาร เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 680301 เทคนิคการศึกษาทางกลอง
จุลทรรศน และรายวิชา 684394 เทคนิคการแยกโปรตีน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,478.40

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,478.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลงจาง 5,478.40 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070047
12/07/2021 -

17922 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 680201

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064070044
5,200.00 บาท

12/07/2021

-

-

17923 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย (สวนกลาง
406)

12,198.00

12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064070009
12,198.00 บาท

13/07/2021

-

-

17924 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68234259 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 (อ.
สานิตา)

3,477.50

3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด ราคาที่ตกลง PR3600064070056
จาง 3,477.50 บาท

13/07/2021

-

-

17925 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 10 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Clinical Microbiology และรายวิชา
Biochemical

19,548.90

19,548.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.ซี.สถาพร กรุป ราคาที่ตกลง
จาง 19,548.90 บาท

PO3600064070010

13/07/2021

-

-

17926 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 21 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68232759 กิณวิทยา (รา) และ
รายวิชา 68234259 Hemato

29,178.90

29,178.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
29,178.90 บาท

PO3600064070008

13/07/2021

-

-

17927 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ (Research
Projects) ประจําปการศึกษา 2564 (อ.สานิตา)

3,659.40

3,659.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
3,659.40 บาท

PR3600064070059

14/07/2021

-

-

17928 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร Samsung D203 E จํานวน 1 กลอง

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง 3,200.00 PR3600064070065
บาท

16/07/2021

-

-

17929 ขออนุมัติคาบริการงานปองกันกําจัดปลวก จํานวน 2 เดือน ตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

50,000.00

PO3600064070011

16/07/2021

-

-

PR3600064070064

16/07/2021

-

-

17930 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 2 อัน,เปลี่ยนตลับหมึก จํานวน 1
อันและเปลี่ยนยาง จํานวน 2 อัน (เงินหมุน)

800.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 50,000.00 บาท
800.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค ราคาที่ตกลงจาง 800 บาท

หน ้า 1725

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17931 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง (หอง
605,606,412,406)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
37,236.00

17932 ขออนุมติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

17933 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

37,236.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 37,236.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600064070012 16/07/2021 -

PR3600064070094

17/07/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064070101
บาท

17/07/2021

-

-

17934 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070098

17/07/2021

-

-

17935 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070104

17/07/2021

-

-

17936 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070106

17/07/2021

-

-

17937 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070100

17/07/2021

-

-

หน ้า 1726

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17938 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070105
17/07/2021 -

17939 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070107

17/07/2021

-

-

17940 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064070102

17/07/2021

-

-

17941 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064070099
บาท

17/07/2021

-

-

17942 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070103

17/07/2021

-

-

17943 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070092

17/07/2021

-

-

17944 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064070087
บาท

17/07/2021

-

-

หน ้า 1727

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17945 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070079
17/07/2021 -

17946 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070082

17/07/2021

-

-

17947 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070096

17/07/2021

-

-

17948 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070086

17/07/2021

-

-

17949 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070088

17/07/2021

-

-

17950 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070085

17/07/2021

-

-

17951 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070093

17/07/2021

-

-

หน ้า 1728

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17952 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070083
17/07/2021 -

17953 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064070084
15,000.00 บาท

17/07/2021

-

-

17954 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070095

17/07/2021

-

-

17955 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชยา กาบขุนทด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070091

17/07/2021

-

-

17956 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070078

17/07/2021

-

-

17957 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070090

17/07/2021

-

-

17958 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070080

17/07/2021

-

-

หน ้า 1729

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17959 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070081
17/07/2021 -

17960 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ศรีบุญชู ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070089

17/07/2021

-

-

17961 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064070097
บาท

17/07/2021

-

-

17962 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปาริฉัตร โอทาน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064070076
บาท

17/07/2021

-

-

17963 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064070070

17/07/2021

-

-

17964 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070077

17/07/2021

-

-

17965 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง
จาง 9,000.00 บาท

PR3600064070073

17/07/2021

-

-

หน ้า 1730

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17966 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070072
17/07/2021 -

17967 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070068

17/07/2021

-

-

17968 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070075

17/07/2021

-

-

17969 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064070074
บาท

17/07/2021

-

-

17970 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064070069

17/07/2021

-

-

17971 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070071

17/07/2021

-

-

48,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี ราคาที่ตกลงจาง 48,500.00 PO3600064070013
บาท

19/07/2021

-

-

17972 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมหอง 408 จํานวน 1 งาน

48,500.00

หน ้า 1731

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17973 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064070111
19/07/2021 บาท

17974 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 34.12 ลิตร เพื่อใชสําหรับเติม
เครื่องปนไฟ (ที่ใชในการสํารองลิฟตคณะฯ)(คุณชัย)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทราย (สํานักงานใหญ)
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,000 บาท

PR3600064070108

19/07/2021

-

-

17975 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064070125

20/07/2021

-

-

17976 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070113

20/07/2021

-

-

17977 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070126

20/07/2021

-

-

17978 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070128

20/07/2021

-

-

17979 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070129

20/07/2021

-

-

หน ้า 1732

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17980 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070116
20/07/2021 -

17981 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070117

20/07/2021

-

-

17982 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070118

20/07/2021

-

-

17983 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070122

20/07/2021

-

-

17984 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070121

20/07/2021

-

-

17985 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070119

20/07/2021

-

-

17986 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064070123
15,000.00 บาท

20/07/2021

-

-

หน ้า 1733

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17987 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

17988 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

17989 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

17990 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070120
20/07/2021 -

PR3600064070124

20/07/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070112

20/07/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070114

20/07/2021

-

-

17991 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064070115

20/07/2021

-

-

17992 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070127

20/07/2021

-

-

17993 ขออนุมัติจางเหมาบริการกําจัดสารเคมีใชแลวจากหองปฏิบัติการ
จํานวน 257.9 กิโลกรัม

8,531.65

8,531.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064070130
8,531.65 บาท

21/07/2021

-

-

หน ้า 1734

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17994 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษาบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิวิณี อินไชยสี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070134
21/07/2021 -

17995 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070140

21/07/2021

-

-

17996 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070141

21/07/2021

-

-

17997 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070144

21/07/2021

-

-

17998 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064070139
บาท

21/07/2021

-

-

17999 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064070143
บาท

21/07/2021

-

-

18000 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

21/07/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

หน ้า 1735

PR3600064070138

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18001 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070136
21/07/2021 -

18002 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064070135
บาท

21/07/2021

-

-

18003 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064070137

21/07/2021

-

-

18004 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

PR3600064070142

21/07/2021

-

-

18005 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย (สวนกลาง406)

4,821.63

4,821.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ไบโอเทค จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
4,821.63 บาท

PR3600064070161

22/07/2021

-

-

18006 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064070150
บาท

22/07/2021

-

-

18007 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

22/07/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

หน ้า 1736

PR3600064070152

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18008 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070151
22/07/2021 -

18009 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070153

22/07/2021

-

-

18010 เพื่อจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064070154

22/07/2021

-

-

18011 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070146

22/07/2021

-

-

18012 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070149

22/07/2021

-

-

18013 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064070147
บาท

22/07/2021

-

-

18014 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064070145
บาท

22/07/2021

-

-

หน ้า 1737

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18015 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070148
22/07/2021 -

18016 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือมีแปง จํานวน 70 กลองและแมส จํานวน 5 กลอง
เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 680301 เทคนิค
การศึกษาทางกลองจุลทรรศน และรายวิชา 684394 เทคนิคการแยก
โปรตีน

15,456.15

15,456.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด ราคา PO3600064070014
ที่ตกลงจาง 15,456.15 บาท

23/07/2021

-

-

18017 ขออนุมัติจัดซื้อถุงมือไนไตร จํานวน 10 กลอง เพื่อใชสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 680301 เทคนิคการศึกษาทางกลองจุลทรรศน

10,486.00

10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600064070016
10,486.00 บาท

23/07/2021

-

-

18018 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 680301 เทคนิคการศึกษาทางกลอง
จุลทรรศน

13,631.80

13,631.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
13,631.80 บาท

PO3600064070017

23/07/2021

-

-

18019 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 680301 เทคนิคการศึกษาทางกลอง
จุลทรรศน

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
13,375.00 บาท

PO3600064070015

23/07/2021

-

-

18020 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070177

23/07/2021

-

-

18021 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070174

23/07/2021

-

-

18022 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064070175
บาท

23/07/2021

-

-

หน ้า 1738

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18023 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070172
23/07/2021 -

18024 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070171

23/07/2021

-

-

18025 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064070173

23/07/2021

-

-

18026 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070176

23/07/2021

-

-

18027 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064070186
บาท

24/07/2021

-

-

18028 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064070188
5,000.00 บาท

24/07/2021

-

-

18029 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

24/07/2021

-

-

หน ้า 1739

PR3600064070187

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18030 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

18031 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

5,000.00

18032 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

18033 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

18034 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070185
24/07/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท PR3600064070189

24/07/2021

-

-

PR3600064070180

24/07/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070184

24/07/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070181

24/07/2021

-

-

18035 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064070179
บาท

24/07/2021

-

-

18036 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

24/07/2021

-

-

หน ้า 1740

PR3600064070178

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18037 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564
18038 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064070182
24/07/2021 -

PR3600064070183

24/07/2021

-

-

18039 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 1 กลอง เพื่อใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานบุคลากรคณะสหเวชศาสตร

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064070193

26/07/2021

-

-

18040 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณและสายแลน(2109)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR3700064060205

01/07/2564

-

-

18041 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแกวและอุปกรณเพื่อใชในการทําการทดลองการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร
ชีวภาพ(3109)

10,100.00

10,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.ซี.สถาพร กรุป

PR3700064060206

01/07/2564

-

-

18042 ขออนุมัติจัดซื้อ อุปกรณสํานักงานสําหรับหองเอกสารอางอิงคณะเภสัช
ศาสตร

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064070006

02/07/2564

-

-

18043 ขออนุมัติจัดซื้อชุดกรองน้ําสําหรับเครื่องทําน้ําแข็ง (2240)

4,601.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR3700064070007

05/07/2564

-

-

18044 ขออนุมัติซอมแซมเปลี่ยนชุดควบคุมสมดุลของสารเครื่องทําความเย็น
(Chiller) (2152)

51,809.40

51,809.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนชอริก (ประเทศไทย) จํากัด

PO3700064070001

08/07/2564

-

-

18045 ขออนุมัติจัดซื้อ กลองเว็บแคม 10 เครื่อง (2151)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR3700064070021

07/07/2564

-

-

หน ้า 1741

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070029
08/07/2564 -

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064070065

09/07/2564

-

-

18048 ขออนุมัติจัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 35.3 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
(2254)

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PR3700064070066

09/07/2564

-

-

18049 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอบฟลมหด จํานวน 1 เครื่อง (2250)

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบรท อินฟนิตี้ จํากัด

PO3700064070003

13/07/2564

-

-

18050 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700064070070

09/07/2564

-

-

18051 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700064070079

09/07/2564

-

-

18052 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (10 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700064070030

09/07/2564

-

-

18053 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700064070080

09/07/2564

-

-

18054 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (11 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700064070031

09/07/2564

-

-

18055 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700064070081

09/07/2564

-

-

18046 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานเพื่อใชในสํานักงานคณบดี คณะเภสัช
ศาสตร
18047 ขออนุมัติจัดซื้อคูลเลอรน้ํา 8.5 ลิตร (2249)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 1742

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18056 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (12 หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070032
09/07/2564 -

18057 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700064070082

09/07/2564

-

-

18058 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (13 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700064070033

09/07/2564

-

-

18059 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700064070083

09/07/2564

-

-

18060 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (14หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700064070034

09/07/2564

-

-

18061 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (15 ทาบุญมี)

5,000.00

PR3700064070084

09/07/2564

-

-

18062 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (15 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700064070035

09/07/2564

-

-

18063 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (16 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700064070085

09/07/2564

-

-

18064 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (16 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700064070036

09/07/2564

-

-

18065 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (17 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลัคนา วิริยภิญโญ

PR3700064070086

09/07/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

หน ้า 1743

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18066 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (17 หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070037
09/07/2564 -

18067 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (18 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700064070087

09/07/2564

-

-

18068 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (18 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700064070038

09/07/2564

-

-

18069 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (19 บานบึง)

9,000.00

PR3700064070088

09/07/2564

-

-

18070 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (19หนองหงษ)

15,000.00

PR3700064070039

09/07/2564

-

-

18071 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700064070071

09/07/2564

-

-

18072 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (20 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700064070089

09/07/2564

-

-

18073 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (20 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700064070040

09/07/2564

-

-

18074 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (21 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700064070090

09/07/2564

-

-

18075 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (21 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700064070041

09/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

หน ้า 1744

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18076 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (22 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070091
09/07/2564 -

18077 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (22 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700064070042

09/07/2564

-

-

18078 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (23 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700064070092

09/07/2564

-

-

18079 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (23 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

PR3700064070043

09/07/2564

-

-

18080 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (24 บานบึง)

15,000.00

PR3700064070093

09/07/2564

-

-

18081 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (24 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700064070044

09/07/2564

-

-

18082 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700064070094

09/07/2564

-

-

18083 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (25 มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700064070045

09/07/2564

-

-

18084 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700064070095

09/07/2564

-

-

18085 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (26 มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700064070046

09/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

หน ้า 1745

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18086 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

18087 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (27 มะขามหยง)

9,000.00

18088 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

15,000.00

18089 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (28 มะขามหยง)

9,000.00

18090 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

15,000.00

18091 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (29 มะขามหยง)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070096
09/07/2564 -

PR3700064070047

09/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700064070097

09/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700064070048

09/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700064070098

09/07/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700064070049

09/07/2564

-

-

18092 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700064070072

09/07/2564

-

-

18093 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (30 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700064070099

09/07/2564

-

-

18094 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (30 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700064070050

09/07/2564

-

-

18095 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700064070100

09/07/2564

-

-

หน ้า 1746

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18096 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (31มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070051
09/07/2564 -

18097 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (32 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700064070052

09/07/2564

-

-

18098 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (33 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700064070053

09/07/2564

-

-

18099 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (34 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

PR3700064070054

09/07/2564

-

-

18100 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (35 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700064070055

09/07/2564

-

-

18101 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (36มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700064070056

09/07/2564

-

-

18102 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (37 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700064070057

09/07/2564

-

-

18103 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (38มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รินทรลิตา จิโรชวิสิทธิ์

PR3700064070058

09/07/2564

-

-

18104 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (39 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700064070059

09/07/2564

-

-

18105 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (4 ทาบุญมี)

9,000.00

PR3700064070073

09/07/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช

หน ้า 1747

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18106 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (40มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070060
09/07/2564 -

18107 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (41 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700064070061

09/07/2564

-

-

18108 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (42 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700064070062

09/07/2564

-

-

18109 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (43มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700064070063

09/07/2564

-

-

18110 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (44 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700064070064

09/07/2564

-

-

18111 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (5 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700064070074

09/07/2564

-

-

18112 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (6 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700064070075

09/07/2564

-

-

18113 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (7 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลปรางค มั่งคั่ง

PR3700064070076

09/07/2564

-

-

18114 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (8 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700064070077

09/07/2564

-

-

18115 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (9 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700064070078

09/07/2564

-

-

หน ้า 1748

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18116 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรม Zoom meeting EDU Plus 1 Year
License

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
71,904.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3700064070006 14/07/2564 -

18117 จางเหมาถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 15 เลม

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR3700064070126

22/07/2564

-

-

18118 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (37 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700064070137

25/07/2564

-

-

18119 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (46 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700064070146

25/07/2564

-

-

18120 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (45 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700064070145

25/07/2564

-

-

18121 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (44 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700064070144

25/07/2564

-

-

18122 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (43 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700064070143

25/07/2564

-

-

18123 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (42 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700064070142

25/07/2564

-

-

18124 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (41 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

PR3700064070141

25/07/2564

-

-

18125 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (39 หนองตําลึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700064070139

25/07/2564

-

-

หน ้า 1749

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18126 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (38 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070138
25/07/2564 -

18127 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (36 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700064070136

25/07/2564

-

-

18128 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (35 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700064070135

25/07/2564

-

-

18129 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (34 บานบึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700064070134

25/07/2564

-

-

18130 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700064070133

25/07/2564

-

-

18131 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700064070132

25/07/2564

-

-

18132 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (49 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุญาณี ธีรปญญาภรณ

PR3700064070149

26/07/2564

-

-

18133 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (4 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700064070154

26/07/2564

-

-

18134 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (1 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700064070151

26/07/2564

-

-

18135 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (2 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700064070152

26/07/2564

-

-

หน ้า 1750

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18136 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (48 หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070148
26/07/2564 -

18137 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (47 หนองตําลึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

PR3700064070147

26/07/2564

-

-

18138 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (9 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700064070159

26/07/2564

-

-

18139 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (8 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700064070158

26/07/2564

-

-

18140 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (7 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700064070157

26/07/2564

-

-

18141 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (6 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700064070156

26/07/2564

-

-

18142 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (5 หนองหงษ)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700064070155

26/07/2564

-

-

18143 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (3 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700064070153

26/07/2564

-

-

18144 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (50 หนองตําลึง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

PR3700064070160

28/07/2564

-

-

PR3700064070161

30/07/2564

-

-

18145 ขออนุมัติจัดซื้อชุดไมโครโฟนลอย จํานวน 2 ชุด (2248)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 1751

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18146 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1 เครื่อง (2246)
3,500.00

18147 ซอมเปลี่ยนชุดจอแสดงผล และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องMacbook Pro
Retina 13นิ้ว
18148 จางทาสีผนังภายในอาคาร จํานวน 130 ตรม.
18149 จางซอมเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต จํานวน 2 เสน
18150 ซื้อวัสดุ ธงชาติ 3 ผืน ธงวปร. 3 ผืน พานธูปเทียนแพร 1 ชุด ตรายาง
วันที่ภาษาไทย 3 อัน ตรายางวันที่ภาษาไทยหมึกในตัว 3 อัน น้ํายาลาง
จาน 2 แกลอน

27,958.00
4,550.00
360.00
1,964.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

27,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)
4,550.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม
360.00 เฉพาะเจาะจง ราน อูแกละหาดวอน
1,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064070122
30/07/2564 -

PO3800064070002

02/07/2564

-

-

PR3800064070015

05/07/2564

-

-

PR3800064070016

05/07/2564

-

-

PR3800064070022

06/07/2564

-

-

18151 ซื้อพื้นไมหุมพรมอเนกประสงคพรอมขาตั้ง จํานวน 20 ชุด

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม

PO3800064070003

06/07/2564

-

-

18152 ซื้อน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ Dettol จํานวน 10 แกลอน

20,000.00

PR3800064070045

12/07/2564

-

-

18153 ซื้อเมาสคอมพิวเตอร จํานวน 60 อัน และแปนพิมพคอมพิวเตอร
จํานวน 60 อัน
18154 ซื้อชุดหูฟงไมโครโฟน จํานวน 5 ชุด

42,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO3800064070005

13/07/2564

-

-

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064070006

13/07/2564

-

-

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064070048

13/07/2564

-

-

18156 ซื้อกลองเว็บแคม จํานวน 10 ชุด

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064070007

13/07/2564

-

-

18157 จางซอมระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศซิลลเลอร จํานวน 1 งาน

58,261.00

58,261.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064070008

13/07/2564

-

-

18158 ซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
พรอมชุดขาแขวนติดผนัง
18159 ซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 27 นิ้ว พรอมอุปกรณยึดติดผนัง
จํานวน 2 ชุด

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064070009

14/07/2564

-

-

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064070010

14/07/2564

-

-

18155 ซื้อกลองเครื่องมือสาย Lan จํานวน 2 ชุด

หน ้า 1752

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18160 ซื้อโตะผูบรรยายหองสตูดิโอ จํานวน 1 ตัว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3800064070011 14/07/2564 -

18161 ซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด A4 จํานวน 600 รีม

61,632.00

61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PO3800064070012

14/07/2564

-

-

18162 ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Adobe (สิทธิ์การใชงาน Adobe Creative
Cloud for Teams Apps ALL Multiple Platforms Multiple
Platforms Multi Asian Languages Team Licensing
Subscription for Education 1 Year/1User จํานวน 2 สิทธิ์

33,362.60

33,362.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

PO3800064070013

14/07/2564

-

-

18163 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 121 ถัง
18164 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

4,235.00

4,235.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน

PR3800064070063

19/07/2564

-

-

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064070064

19/07/2564

-

-

18165 ซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 27 นิ้ว จํานวน 6 จอ

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO3800064070022

23/07/2564

-

-

18166 ซื้อสิทธิ์การใชงาน Coding Rooms Single Teacher Plan
(Annual)จํานวน 1 สิทธิ์
18167 ซื้อหูฟง จํานวน 4 ชุด

38,348.80

38,348.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเสิรช จํากัด

PO3800064070017

23/07/2564

-

-

35,964.84

35,964.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

PO3800064070018

23/07/2564

-

-

18168 ซื้อวัดสุสําหรับการสอน จํานวน 12 รายการ (รายละเอียดตาม
แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

69,150.00

69,150.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ

PO3800064070019

23/07/2564

-

-

18169 ซื อวัสดุ จํานวน7 รายการ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
18170 ซื้อวัสดุสําหรับการสอน จํานวน 24 รายการ (รายละเอียดตาม
แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

46,520.00

46,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PO3800064070020

23/07/2564

-

-

92,980.00

92,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO3800064070021

23/07/2564

-

-

18171 ซื้อวัสดุสําหรับการสอน จํานวน 2 รายการ (รายละเอียดตาม
แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

94,760.00

94,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงานใหญ)

PO3800064070023

23/07/2564

-

-

หน ้า 1753

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18172 ซื้อของที่ระลึก อาหารทะเลแหง จํานวน 4 ชุด
18173 ซื้อวัสดุสําหรับการสอน จํานวน 2 รายการ(รายละเอียดตามแบบฟอรม
การกําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,000.00
12,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้ํา
12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงานใหญ)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064070088
29/07/2564 PO3800064070024

30/07/2564

-

-

18174 ขอซื้อวัสดุ

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล กุยแกว/เสนอราคา 4,560.00
บาท

PR3900064070003

02/07/2564

-

-

18175 จางเหมาบริการรถตู

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติวุฒิ ใจคง/เสนอราคา 4,000.00 บาท

PR3900064070004

02/07/2564

-

-

18176 จางทําวัสดุ

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลปโฆษณา และ เค.เอ็ม.กอปป เซ็นเตอร/ PR3900064070005
เสนอราคา 1,440.00 บาท

02/07/2564

-

-

18177 ซื้อวัสดุ

5,960.00

5,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล กุยแกว/เสนอราคา 4,560.00
บาท

PR3900064070006

02/07/2564

-

-

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลป โฆษณา/เสนอราคา 540.00 บาท

PR3900064070007

02/07/2564

-

-

18178 จางทําวัสดุ

18179 จางเหมาบริการรถตู

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณพงษ สมนึก/เสนอราคา 3,500.00 บาท PR3900064070008

02/07/2564

-

-

18180 ขอจางทําวัสดุ

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลปโฆษณา และ เค.เอ็ม.กอปป เซ็นเตอร/ PR3900064070013
เสนอราคา 1,440.00 บาท

08/07/2564

-

-

18181 จางเหมาบริการรถตู

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุทิชัย นวมวัตร/เสนอราคา 4,000.00 บาท

08/07/2564

-

-

หน ้า 1754

PR3900064070014

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18182 ซื้อวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,560.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล กุยแกว/เสนอราคา 4,560.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070015
08/07/2564 -

18183 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070018

08/07/2564

-

-

18184 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070019

08/07/2564

-

-

18185 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064070020

08/07/2564

-

-

18186 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064070021
บาท

08/07/2564

-

-

18187 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064070022

08/07/2564

-

-

18188 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070023

08/07/2564

-

-

18189 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070024

08/07/2564

-

-

18190 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070025

08/07/2564

-

-

18191 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070026

08/07/2564

-

-

หน ้า 1755

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18192 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070027
08/07/2564 -

18193 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070028

08/07/2564

-

-

18194 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070029
บาท

08/07/2564

-

-

18195 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070030
บาท

08/07/2564

-

-

18196 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070031
บาท

08/07/2564

-

-

18197 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070032

08/07/2564

-

-

18198 จางเหมาบริการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลป โฆษณา และ นางพิสมัย รอดบุญ/
เสนอราคา 10,000.00 บาท

PR3900064070035

27/07/2564

-

-

18199 จางเหมาบริการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลป โฆษณา และ นายภูวณัฎฐ รอบคอบ/ PR3900064070036
เสนอราคา 10,000.00 บาท

27/07/2564

-

-

18200 ซื้อวัสดุ

6,260.00

6,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล กุยแกว และ รานกองเงิน
(สะดวกซื้อ)/เสนอราคา 6,260.00 บาท

PR3900064070037

27/07/2564

-

-

18201 จางเหมาบริการรถตู

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนขาวบริการ/เสนอราคา
3,200.00 บาท

PR3900064070038

27/07/2564

-

-

หน ้า 1756

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18202 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064070039
27/07/2564 บาท

18203 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064070040

27/07/2564

-

-

18204 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064070041

27/07/2564

-

-

18205 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064070042

27/07/2564

-

-

18206 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพียรงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070043

27/07/2564

-

-

18207 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064070044

27/07/2564

-

-

18208 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064070045
บาท

27/07/2564

-

-

18209 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064070046

27/07/2564

-

-

18210 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064070047

27/07/2564

-

-

18211 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

27/07/2564

-

-

หน ้า 1757

PR3900064070048

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18212 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070051
27/07/2564 -

18213 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070052

27/07/2564

-

-

18214 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070053

27/07/2564

-

-

18215 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070054

27/07/2564

-

-

18216 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064070055

27/07/2564

-

-

18217 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070056
บาท

27/07/2564

-

-

18218 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070057

27/07/2564

-

-

18219 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070058

27/07/2564

-

-

18220 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070059

27/07/2564

-

-

18221 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070060

27/07/2564

-

-

หน ้า 1758

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18222 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070061
27/07/2564 -

18223 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064070062
5,000.00 บาท

27/07/2564

-

-

18224 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070063

27/07/2564

-

-

18225 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070064

27/07/2564

-

-

18226 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070065

27/07/2564

-

-

18227 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064070066
บาท

27/07/2564

-

-

18228 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064070067

27/07/2564

-

-

18229 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070068

27/07/2564

-

-

18230 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064070069

27/07/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064070070

27/07/2564

-

-

18231 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

หน ้า 1759

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18232 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070071
27/07/2564 -

18233 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070072

27/07/2564

-

-

18234 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070073

27/07/2564

-

-

18235 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070074
บาท

27/07/2564

-

-

18236 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070075

27/07/2564

-

-

18237 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070076

27/07/2564

-

-

18238 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070077

27/07/2564

-

-

18239 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ใจอุน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070078

27/07/2564

-

-

18240 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070079

27/07/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064070080
บาท

27/07/2564

-

-

18241 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

หน ้า 1760

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18242 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070081
27/07/2564 -

18243 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064070082

27/07/2564

-

-

18244 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070083

27/07/2564

-

-

18245 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ สอนธรรม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070084

27/07/2564

-

-

18246 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064070085

27/07/2564

-

-

18247 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064070086

27/07/2564

-

-

18248 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070087

27/07/2564

-

-

18249 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนนิสา ชูอิ่ม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064070088

27/07/2564

-

-

18250 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินตรา อักษร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064070089

27/07/2564

-

-

PR3900064070090

27/07/2564

-

-

18251 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติกาญจน ชัยนันทนาพร/เสนอราคา
15,000.00 บาท
หน ้า 1761

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18252 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

18253 จางเหมาบริการ

540.00

18254 จางเหมาบริการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

540.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลปโฆษณา /เสนอราคา 540.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070091
27/07/2564 -

PR3900064070092

27/07/2564

-

-

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง อักษรศิลป โฆษณา, นางสาวกาญษฎา ชัยปญญา PR3900064070093
และเค.เอ็ม.ก็อปป เซ็นเตอร/เสนอราคา
8,800.00 บาท

27/07/2564

-

-

18255 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070094

27/07/2564

-

-

18256 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070095
บาท

27/07/2564

-

-

18257 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070096

27/07/2564

-

-

18258 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070097

27/07/2564

-

-

18259 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070098

27/07/2564

-

-

18260 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070099

27/07/2564

-

-

18261 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

27/07/2564

-

-

หน ้า 1762

PR3900064070101

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18262 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070102
27/07/2564 -

18263 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070103

27/07/2564

-

-

18264 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064070104

27/07/2564

-

-

18265 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070105

27/07/2564

-

-

18266 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064070106

27/07/2564

-

-

18267 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064070107

29/07/2564

-

-

18268 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064070108

29/07/2564

-

-

18269 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070109

29/07/2564

-

-

18270 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064070110

29/07/2564

-

-

18271 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

29/07/2564

-

-

หน ้า 1763

PR3900064070111

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18272 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070112
29/07/2564 -

18273 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070113

29/07/2564

-

-

18274 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070114

29/07/2564

-

-

18275 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070115

29/07/2564

-

-

18276 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาดี/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064070116

29/07/2564

-

-

18277 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070117

29/07/2564

-

-

18278 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070118

29/07/2564

-

-

18279 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070119

29/07/2564

-

-

18280 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัช จีนสลุต/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064070120

29/07/2564

-

-

18281 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070121
บาท

29/07/2564

-

-

หน ้า 1764

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18282 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070122
29/07/2564 -

18283 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064070123
บาท

29/07/2564

-

-

18284 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064070124

29/07/2564

-

-

18285 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064070125
บาท

29/07/2564

-

-

18286 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064070126

29/07/2564

-

-

18287 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070127

29/07/2564

-

-

18288 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064070128

29/07/2564

-

-

18289 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064070129
บาท

29/07/2564

-

-

18290 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064070130

29/07/2564

-

-

18291 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064070131

29/07/2564

-

-

หน ้า 1765

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18292 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070132
29/07/2564 -

18293 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070133

29/07/2564

-

-

18294 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070134

29/07/2564

-

-

18295 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070135

29/07/2564

-

-

18296 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070136

29/07/2564

-

-

18297 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070137
บาท

29/07/2564

-

-

18298 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070138
บาท

29/07/2564

-

-

18299 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070139

29/07/2564

-

-

18300 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พัชรมัย เจนสัญญายุทธ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070140

29/07/2564

-

-

18301 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

5,000.00

PR3900064070141

29/07/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท
หน ้า 1766

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18302 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064070142
29/07/2564 บาท

18303 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070143

29/07/2564

-

-

18304 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070144

29/07/2564

-

-

18305 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ก.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064070145

29/07/2564

-

-

18306 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064070146

29/07/2564

-

-

18307 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064070147
บาท

29/07/2564

-

-

18308 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064070148

29/07/2564

-

-

18309 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064070149

29/07/2564

-

-

18310 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคม ทรงเนียมศรี/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064070150

29/07/2564

-

-

PR3900064070151

29/07/2564

-

-

18311 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิศ สุขประเสริฐ/เสนอราคา
15,000.00 บาท
หน ้า 1767

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18312 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070152
29/07/2564 บาท

18313 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070153

29/07/2564

-

-

18314 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070154
บาท

29/07/2564

-

-

18315 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064070155

29/07/2564

-

-

18316 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064070156
บาท

29/07/2564

-

-

18317 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070157

29/07/2564

-

-

18318 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064070158

29/07/2564

-

-

18319 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070159

29/07/2564

-

-

18320 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064070160

29/07/2564

-

-

18321 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064070161

29/07/2564

-

-

หน ้า 1768

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18322 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064070162
29/07/2564 -

18323 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064070163

29/07/2564

-

-

18324 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064070164

29/07/2564

-

-

18325 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ก.ค.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064070165

29/07/2564

-

-

18326 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ก.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สามารถ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064070166

29/07/2564

-

-

18327 ขออนุมัติจางเหมาเดินสายไฟฟาหองปฏิบัติการ MUPA-W

31,200.00

31,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกร ทากลาง/ราคาที่ตกลงจาง 31,200 บาท

PR4200064070014

01/07/2564

-

-

18328 ขออนุมัติจางทํากุญแจประตูหองเรียนดนตรีไทย

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจาง 1,000 บาท PR4200064070018

09/07/2564

-

-

18329 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,น้ํายาทําความสะอาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,942 บาท

PR4200064070025

14/07/2564

-

-

18330 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 3,704 บาท

PR4200064070023

14/07/2564

-

-

PR4200064070026

14/07/2564

-

-

18331 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP Cat6 พรอมอุปกรณ
และติดตั้งเดินสายสัญญาณไฟฟาพรอมอุปกรณ-อาคารปฏิบัติการคณะ
ดนตรีและการแสดง

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง
44,000บาท
หน ้า 1769

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18332 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน เจิมจรุง/ราคาที่ตกลงจาง 27,500
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4200064070022
14/07/2564 -

18333 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑไมโครโฟน,เครื่องขยายเสียง.
กลองชุด

38,900.00

38,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน/ราคาที่ตกลงจาง 38,900 บาท PR4200064070028

19/07/2564

-

-

18334 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ

84,400.00

84,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 84,400
บาท

PR4200064070031

19/07/2564

-

-

18335 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาองคพระพิฆเนศปางนฤตยะ

98,500.00

98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่ตกลงจาง 98,500 PR4200064070027
บาท

19/07/2564

-

-

18336 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงฐานรองที่นั่งอัศจรรยและทางลาดสําหรับผู
พิการ

48,115.76

48,115.76 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเมนท/ราคาที่ตก PR4200064070035
ลงจาง 48,115.76 บาท

21/07/2564

-

-

18337 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําปายติดเบาะที่นั่งหองการแสดง,ปายติดหอง
อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

35,840.00

35,840.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิร/ิ ราคาที่ตกลงจาง 35,840
บาท

PR4200064070034

21/07/2564

-

-

18338 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอรสี

32,700.00

32,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 32,700
บาท

PR4200064070037

22/07/2564

-

-

18339 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ เกาอี้ประชุม,ตู, โตะ,เกาอี้
นักเรียน,เกาอี้แลคเชอร

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงจาง
21,000 บาท

PR4200064070038

22/07/2564

-

-

18340 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ประจําปการศึกษา 2563

1,312.00

PR4300064070004

07/07/2021

-

-

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500064070015
48,150

09/07/2564

-

-

18341 ขออนุมัติเสนอซื้อฮารดดิส

48,150.00

1,312.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสาร ไทยแกว

หน ้า 1770

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18342 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
360.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4500064070016
13/07/2564 -

18343 ขออนุมัติจางทําเลมรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับสวนงาน
ประจําปการศึกษา 2563
18344 สินคา(ขนม)จํานวน 6 รายการ,วัตถุดิบและอุปกรณการขาย(นมจืด,
มะนาว,หลอด) จํานวน 3 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 3,000 PR4500064070030

14/07/2564

-

-

3,401.00

3,401.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 3,401.00 บาท

PR7080064070001

02/07/2021

-

-

18345 ซาลาเปาไสไกบารบีคิว จํานวน 120 ลูก,ซาลาเปาไสไกสับ จําวน 120
ลูก,ซาลาเปาไสครีม จํานวน 120 ลูก,ขนมจีบไก จํานวน 320 ไม

5,593.10

5,593.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 5,593.10
บาท

PR7080064070002

06/07/2021

-

-

600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 600.00 PR7080064070003
บาท

12/07/2021

-

-

PR7000064070003

01/07/2021

-

-

PR7000064070002

01/07/2021

-

-

18346 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง) จํานวน 1 รายการ

18347 วัสดุยานพาหนะ(แบตเตอรี)่ จํานวน 1 รายการ

18348 หนากากอนามัย จํานวน 1 รายการ

600.00

13,000.00

1,400.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไทย 1 / ราคาที่เสนอ 12,400.00 บาท

1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาบางแสน / ราคาที่
เสนอ 1,337.50 บาท

18349 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 24/64 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000064070005

01/07/2021

-

-

18350 กระดาษถายเอกสารA4 80 แกรม Idea Green จํานวน 1 รายการ

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด / ราคาที่ PR7000064070001
เสนอ 10,272.00 บาท

01/07/2021

-

-

01/07/2021

-

-

18351 ยาเวชภัณฑ (วิตามินอี) จํานวน 1 รายการ

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาบางแสน / ราคาที่
เสนอ 260.00 บาท

หน ้า 1771

PR7000064070004

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18352 วัสดุโฆษณา(ปายปดบริการเขาชม) จํานวน 1 รายการ

18353 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00

70,350.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 600.00 PR7000064070006
01/07/2021 บาท

70,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ
70,350.00 บาท

PR7000064070010

02/07/2021

-

-

18354 อารที่เมีย จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 960.00 บาท

PR7000064070007

02/07/2021

-

-

18355 วัสดุโฆษณา(ปายฟวเจอรบอรด) จํานวน 2 รายการ

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม / ราคาที่เสนอ
1,600.00 บาท

PR7000064070008

02/07/2021

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

PR7000064070009

02/07/2021

-

-

18356 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

18357 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 6 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 2,410.00
บาท

PR7000064070017

06/07/2021

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 408.00 บาท

PR7000064070022

07/07/2021

-

-

18359 วัสดุไฟฟา และวิทยุ จํานวน 3 รายการ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รุงแอร, รานเอส. เค. ฮารดแวร / ราคาที่เสนอ
4,790.00 บาท

PR7000064070019

07/07/2021

-

-

18360 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 6 รายการ

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ 4,360.00
บาท

PR7000064070023

08/07/2021

-

-

18361 คาจางเหมาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจสฐาพร หริ่งระรี่ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064070029
บาท

12/07/2021

-

-

18358 วัสดุสํานักงาน(ตรายางวันที)่ จํานวน 1 รายการ

หน ้า 1772

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18362 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ

18363 วัสดุไฟฟา และวิทยุ จํานวน 4 รายการ

18364 วัสดุ จํานวน 4 รายการ (ถุงพลาสติกซิป, โปสเตอร ขนาด A2,
หนากากอนามัย,แอลกอฮอลเจล) จัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID
(U2T-COVID WEEK) ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- อมรรัตน (เงินรับฝากเงินแผนดิน)
18365 วัสดุตกแตงสถานที่ จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,500.00

3,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด(มหาชน) ,ราน
ไพรเวชคาวัสดุ / ราคาที่เสนอ 5,450.00 บาท

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,455.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070030
12/07/2021 -

PR7000064070028

12/07/2021

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด ,รานลูกน้ําเซอรวิส , บริษัท ดี
ฟารมาซี จํากัด สาขาบางแสน ราคาที่เสนอ
10,000.00 บาท

PR7000064070035

13/07/2021

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ณ. แฟชั่น,รานดอกไมนารีรัตน / ราคาที่เสนอ
950.00 บาท

PR7000064070033

13/07/2021

-

-

18366 วัสดุ จํานวน 2 รายการ (ที่วัดอุณหภูมิ พรอมขาตั้ง 1 ตัว, หนากาก
อนามัย 141 กลอง) จัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID
WEEK) ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - พัชรี (เงินรับฝากเงิน
แผนดิน)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด สาขา ม.บูรพา ,
PR7000064070032
นางสาวทัสนีย อนันต / ราคาที่เสนอ 10,000.00
บาท

13/07/2021

-

-

18367 วัสดุ จํานวน 13 รายการ จัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID (U2T-COVID
WEEK) ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (เงินรับฝากเงิน
แผนดิน)-พัชรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด ,นางสาวทัสนีย
อนันต / ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

PR7000064070031

13/07/2021

-

-

PR7000064070034

13/07/2021

-

-

PR7000064070036

14/07/2021

-

-

18368 จางเย็บมุมผา จํานวน 1 รายการ

18369 วัสดุการเกษตร(อาหารเม็ดปลากินพืช) จํานวน 1 รายการ

300.00

1,170.00

300.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมพร บุญมา / ราคาที่เสนอ 200.00 บาท

1,170.00 เฉพาะเจาะจง รานลี้ฮวดสุน / ราคาที่เสนอ 1,170.00 บาท

หน ้า 1773

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18370 งานจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 (เงิน
รับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)
18371 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอEngineer(ขนาด 36,000 BTU.)
จํานวน 1 เครื่อง4120-001-0033/46(สวทล. 5201014011164)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,940.00

2,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท
2,000.00 เฉพาะเจาะจง รุงแอร / ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO7000064070002 16/07/2021 -

PR7000064070039

16/07/2021

-

-

18372 จางซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศถังดําน้ํา จํานวน 1 งาน (เงิน
รับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

18,478.90

18,478.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบา เทคนิค เซอรวิส จํากัด / ราคาที่
เสนอ 18,478.90 บาท

PR7000064070050

16/07/2021

-

-

18373 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเลบางแสน งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064070001
บาท

16/07/2021

-

-

18374 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

915.00

915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด / ราคาที่
เสนอ 915.00 บาท

PR7000064070055

19/07/2021

-

-

18375 วัสดุโฆษณา(ปายไวนิ่ว) จํานวน 1 รายการ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 400.00 PR7000064070054
บาท

19/07/2021

-

-

18376 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา / ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064070062

20/07/2021

-

-

18377 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064070063
บาท

20/07/2021

-

-

18378 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

20/07/2021

-

-

หน ้า 1774

PR7000064070064

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18379 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070065
20/07/2021 -

18380 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070066

20/07/2021

-

-

18381 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติกุล เอื้อเฟอ / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070060

20/07/2021

-

-

18382 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070059

20/07/2021

-

-

18383 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070057

20/07/2021

-

-

18384 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070058

20/07/2021

-

-

18385 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064070056
บาท

20/07/2021

-

-

หน ้า 1775

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18386 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 25/64 จํานวน 10 เที่ยว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070061
20/07/2021 -

18387 วัสดุโฆษณา(ปายไวนิ่ว) จํานวน 4 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม / ราคาที่เสนอ
2,920.00 บาท

PR7000064070092

20/07/2021

-

-

18388 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลกร่ํา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรจรัส วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070074

20/07/2021

-

-

18389 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลกร่ํา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070072

20/07/2021

-

-

18390 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลกร่ํา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070073

20/07/2021

-

-

18391 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลกร่ํา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070075

20/07/2021

-

-

18392 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลกร่ํา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070076

20/07/2021

-

-

18393 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบึง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070067

20/07/2021

-

-

หน ้า 1776

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18394 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบึง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070068
20/07/2021 -

18395 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบึง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070069

20/07/2021

-

-

18396 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบึง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070071

20/07/2021

-

-

18397 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบึง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064070070

20/07/2021

-

-

18398 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070082

20/07/2021

-

-

18399 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070083

20/07/2021

-

-

18400 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070084

20/07/2021

-

-

หน ้า 1777

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18401 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070085
20/07/2021 -

18402 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จันทรงาม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070086

20/07/2021

-

-

18403 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070087

20/07/2021

-

-

18404 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070093
บาท

20/07/2021

-

-

18405 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064070088

20/07/2021

-

-

18406 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064070089

20/07/2021

-

-

18407 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070091
บาท

20/07/2021

-

-

หน ้า 1778

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18408 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบล
กร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070077
20/07/2021 -

18409 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบล
กร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064070078

20/07/2021

-

-

18410 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบล
กร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070079
บาท

20/07/2021

-

-

18411 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบล
กร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070081
บาท

20/07/2021

-

-

18412 เหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบล
กร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064070080

20/07/2021

-

-

18413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070189
บาท

21/07/2021

-

-

18414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

21/07/2021

-

-

หน ้า 1779

PR7000064070188

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070181
21/07/2021 -

18416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070182

21/07/2021

-

-

18417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070190

21/07/2021

-

-

18418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064070183

21/07/2021

-

-

18419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064070184

21/07/2021

-

-

18420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070185

21/07/2021

-

-

18421 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070186

21/07/2021

-

-

หน ้า 1780

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18422 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070100
21/07/2021 -

18423 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070103
บาท

21/07/2021

-

-

18424 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070104

21/07/2021

-

-

18425 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070102

21/07/2021

-

-

18426 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070101

21/07/2021

-

-

18427 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070131
บาท

21/07/2021

-

-

18428 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070132
บาท

21/07/2021

-

-

หน ้า 1781

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18429 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070135
21/07/2021 -

18430 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064070133

21/07/2021

-

-

18431 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064070134

21/07/2021

-

-

18432 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070165
บาท

21/07/2021

-

-

18433 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070161
บาท

21/07/2021

-

-

18434 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064070162

21/07/2021

-

-

18435 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิท / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาทธิ์กุล

PR7000064070163

21/07/2021

-

-

หน ้า 1782

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18436 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070164
21/07/2021 บาท

18437 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070195

21/07/2021

-

-

18438 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064070194

21/07/2021

-

-

18439 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064070192

21/07/2021

-

-

18440 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064070193

21/07/2021

-

-

18441 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064070191

21/07/2021

-

-

18442 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064070117

21/07/2021

-

-

หน ้า 1783

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18443 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัท / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070120
21/07/2021 -

18444 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064070116

21/07/2021

-

-

18445 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070118
บาท

21/07/2021

-

-

18446 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070119

21/07/2021

-

-

18447 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070180

21/07/2021

-

-

18448 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070176

21/07/2021

-

-

18449 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064070179

21/07/2021

-

-

หน ้า 1784

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18450 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070178
21/07/2021 -

18451 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070177
บาท

21/07/2021

-

-

18452 วัสดุสํานักงาน(ธง) จํานวน 2 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 1,500.00 บาท

PR7000064070115

21/07/2021

-

-

18453 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070095

21/07/2021

-

-

18454 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064070097
บาท

21/07/2021

-

-

18455 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070098

21/07/2021

-

-

18456 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070096

21/07/2021

-

-

หน ้า 1785

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18457 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064070099
21/07/2021 -

18458 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070144

21/07/2021

-

-

18459 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070145
บาท

21/07/2021

-

-

18460 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070141

21/07/2021

-

-

18461 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070136

21/07/2021

-

-

18462 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070143

21/07/2021

-

-

18463 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070137

21/07/2021

-

-

หน ้า 1786

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18464 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070138
21/07/2021 -

18465 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070139

21/07/2021

-

-

18466 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070142

21/07/2021

-

-

18467 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070140

21/07/2021

-

-

18468 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. น้ําฝน จันทรควง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070175
บาท

21/07/2021

-

-

18469 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070166

21/07/2021

-

-

18470 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070171

21/07/2021

-

-

หน ้า 1787

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18471 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070173
21/07/2021 -

18472 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070168
บาท

21/07/2021

-

-

18473 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070169
บาท

21/07/2021

-

-

18474 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070170

21/07/2021

-

-

18475 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070167
บาท

21/07/2021

-

-

18476 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070172

21/07/2021

-

-

18477 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070174

21/07/2021

-

-

หน ้า 1788

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18478 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070154
21/07/2021 -

18479 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070156

21/07/2021

-

-

18480 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070158

21/07/2021

-

-

18481 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064070160

21/07/2021

-

-

18482 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070159
บาท

21/07/2021

-

-

18483 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070155

21/07/2021

-

-

18484 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064070151

21/07/2021

-

-

หน ้า 1789

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18485 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070152
21/07/2021 -

18486 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070153

21/07/2021

-

-

18487 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064070157

21/07/2021

-

-

18488 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070205

21/07/2021

-

-

18489 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070196

21/07/2021

-

-

18490 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064070203

21/07/2021

-

-

18491 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070198

21/07/2021

-

-

หน ้า 1790

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18492 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070202
21/07/2021 บาท

18493 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070199

21/07/2021

-

-

18494 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070201

21/07/2021

-

-

18495 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070200

21/07/2021

-

-

18496 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070204

21/07/2021

-

-

18497 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัทนวิภา แทนคุณ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070129

21/07/2021

-

-

18498 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070127
บาท

21/07/2021

-

-

หน ้า 1791

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18499 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070128
21/07/2021 -

18500 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070122

21/07/2021

-

-

18501 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070123

21/07/2021

-

-

18502 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070125

21/07/2021

-

-

18503 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070126
บาท

21/07/2021

-

-

18504 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070124

21/07/2021

-

-

18505 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070121

21/07/2021

-

-

หน ้า 1792

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18506 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070130
21/07/2021 -

18507 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070106
บาท

21/07/2021

-

-

18508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070107

21/07/2021

-

-

18509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070108

21/07/2021

-

-

18510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070109

21/07/2021

-

-

18511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070110

21/07/2021

-

-

18512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070111

21/07/2021

-

-

หน ้า 1793

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18513 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070112
21/07/2021 -

18514 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064070105
บาท

21/07/2021

-

-

18515 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070114

21/07/2021

-

-

18516 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064070113

21/07/2021

-

-

18517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070215

22/07/2021

-

-

18518 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064070206

22/07/2021

-

-

18519 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

22/07/2021

-

-

หน ้า 1794

PR7000064070211

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18520 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ / ราคาที่เสนอ PR7000064070212
22/07/2021 5,000.00 บาท

18521 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070213

22/07/2021

-

-

18522 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070216

22/07/2021

-

-

18523 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070219

22/07/2021

-

-

18524 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064070220
บาท

22/07/2021

-

-

18525 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070217

22/07/2021

-

-

18526 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064070218

22/07/2021

-

-

หน ้า 1795

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18527 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล / ราคาที่เสนอ PR7000064070210
22/07/2021 5,000.00 บาท

18528 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070209

22/07/2021

-

-

18529 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064070221

22/07/2021

-

-

18530 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064070208
บาท

22/07/2021

-

-

18531 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064070214
บาท

22/07/2021

-

-

18532 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

PR7000064070227

23/07/2021

-

-

18533 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

9,000.00

PR7000064070232

23/07/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

หน ้า 1796

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18534 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064070228
23/07/2021 -

18535 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064070231

23/07/2021

-

-

18536 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064070229
บาท

23/07/2021

-

-

18537 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064070230

23/07/2021

-

-

18538 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา วนาภรณ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064070236

29/07/2021

-

-

PR7000064070233

29/07/2021

-

-

PR7000064070235

29/07/2021

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอสแอนดเอ็นดีไซน,ราน ณะยิ่งรวย / ราคาที่ PR7000064070240
เสนอ 10,000.00 บาท

30/07/2021

-

-

18539 วัสดุไฟฟา และปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ

4,500.00

18540 วัสดุการเกษตร(ถุงแพคกุง) จํานวน 1 รายการ

700.00

18541 วัสดุ จํานวน 8 รายการ (ปายไวนิล,โปสการด,สติ๊กเกอร,โปรชัวร,
ถุงพลาสติก,คัตเตอร,เจลแอลกอฮอล,หนากากอนามัย - จัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี -สุเมตต (เงินรับฝากเงินแผนดิน)

10,000.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,300.00 บาท

700.00 เฉพาะเจาะจง ทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 700 บาท

หน ้า 1797

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18542 ขออนุมัติซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 7 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,289.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,289.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060041
01/07/2564 -

18543 ซื้อยา Isosorbide 20 mg (Monolin) จํานวน 300 กลอง ,
Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet (sopalol 5)
จํานวน 20 กลอง

33,200.00

33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064070009

01/07/2564

-

-

18544 ซื้อยา Rivastigmine 9.5 mg/24hr (Trivacin patch) จํานวน 20 BOX

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064070010

01/07/2564

-

-

PR8000064070012

01/07/2564

-

-

18545 ซื้อยา Vaseline 50 gm จํานวน 100 กระปุก

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

18546 ซื้อยา Cc Microgest28 (EE30+Lev.l150) (Anna) จํานวน 2 กลอง ,
Cc Diane21 (EE35+Cyproterone2)(Preme) จํานวน 36 แผง ,
Norgesic L (Para450+Orphe35)tab (TORRENT) จํานวน 200 กลอง

64,010.00

64,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064070013

01/07/2564

-

-

18547 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg tab (Letta500) จํานวน 50 กลอง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000064070014

01/07/2564

-

-

18548 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโอ เฮลท แอนด ดิไวซ จํากัด

PR8000064070016

01/07/2564

-

-

18549 ซื้อยา Propranolol 10 mg tab (Cardenol 10) จํานวน 50 กลอง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000064070017

01/07/2564

-

-

18550 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000064070018

01/07/2564

-

-

หน ้า 1798

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18551 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 2000 ถุง

18552 ขออนุมัติซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,000.00

1,299.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

1,299.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070020
01/07/2564 -

PR8000064070021

01/07/2564

-

-

18553 ซื้อยา Sucralfate 1 gm/5 ml sus 240 ml (Ulcefate) จํานวน 100
ขวด , Ceftriaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 1000 vial

66,126.00

66,126.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064070022

01/07/2564

-

-

18554 ซื้อยา Ondansetron 8 mg tab (ONSIA) จํานวน 20 กลอง ,
Ceftriaxone 250 mg inj (Cef 3) จํานวน 100 vial

15,729.00

15,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064070023

01/07/2564

-

-

18555 ซื้อยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis 0.5%) Microrubl 300 ml
จํานวน 500 ขวด

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070024

01/07/2564

-

-

18556 ซื้อยา Alcohol Rub 4 L (ทั่วไป) (+Hibi 0.5%) จํานวน 30 ขวด

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070025

01/07/2564

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064070027

01/07/2564

-

-

18557 ซื้อยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จํานวน 60 กลอง

18558 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 150 กลอง

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000064070028

01/07/2564

-

-

18559 ซื้อยา Paracetamol/CODeine=300/15 (Codigesic) จํานวน 100
กลอง

17,100.00

17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064070029

01/07/2564

-

-

18560 ซื้อยา Melphalan 2 mg tab (alderan)ฉร. จํานวน 5 ขวด

10,031.25

10,031.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070035

02/07/2564

-

-

หน ้า 1799

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18561 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3000 ขวด
81,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064070036
02/07/2564 -

18562 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก จํานวน 1 เครื่อง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064070039

05/07/2564

-

-

18563 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

PR8000064070041

05/07/2564

-

-

18564 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

PR8000064070042

05/07/2564

-

-

18565 ซื้อยา Trospium Chloride 30 mg Tab (Spasmec-30) จํานวน 100
กลอง

36,120.00

36,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070043

05/07/2564

-

-

18566 ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จํานวน 150 กลอง

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064070044

05/07/2564

-

-

18567 ซื้อยา Iron complex syr 60 ml (eq 10 mg iron) (Eurofer) จํานวน
3 ลัง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000064070045

05/07/2564

-

-

18568 ซื้อยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จํานวน 400 กลอง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064070046

05/07/2564

-

-

18569 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) จํานวน 60 กลอง

53,400.00

53,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070047

05/07/2564

-

-

PR8000064070048

05/07/2564

-

-

18570 ซื้อยา Rupatadine 10 mg tab (Rupafin) จํานวน 10 กลอง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1800

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18571 ซื้อยา Ivabradine 5 mg tab (Coralan) จํานวน 20 BOX

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,753.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34,753.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070049
05/07/2564 -

18572 ซื้อยา Valsartan 160+AMLodipine 5 mg tab (Dafiro) จํานวน 300
กลอง

59,706.00

59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070050

05/07/2564

-

-

18573 ซื้อยา Rebamipide 100 mg tab (Mucosta) จํานวน 40 กลอง

31,286.80

31,286.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070051

05/07/2564

-

-

18574 ซื้อยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จํานวน 300 กลอง

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070052

05/07/2564

-

-

18575 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule (Nat Vit-E) จํานวน 20 ขวด

12,000.05

12,000.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070056

05/07/2564

-

-

18576 ซื้อยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine,Besix) จํานวน 20
กลอง

10,000.01

10,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จํากัด

PR8000064070057

05/07/2564

-

-

18577 ซื้อยา Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน 300 กลอง

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064070060

05/07/2564

-

-

18578 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab (Cireadin) จํานวน 60 กลอง

41,152.20

41,152.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070066

05/07/2564

-

-

18579 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย (TSH และ PKU) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย

PR8000064050008

06/07/2564

-

-

18580 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

14,200.00

14,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064060324

06/07/2564

-

-

หน ้า 1801

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18581 ซื้อยา Water for injection 1000 ml จํานวน 100 ถุง

18582 ซื้อยา Benzathine Penicillin G 1.2 mu inj จํานวน 100 vial ,
PhenoBARbitone 60 mg tab (บจ4) จํานวน 5 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,700.00

6,642.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064070069
06/07/2564 -

6,642.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064070071

06/07/2564

-

-

18583 ซื้อยา Secukinumab 150 mg powder for injection (Scapho) ฉร.
จํานวน 4 vial

24,909.60

24,909.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070072

06/07/2564

-

-

18584 ซื้อยา Berodual Inhaler 10 ml (200 dose) จํานวน 200 ชุด

37,878.00

37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070073

06/07/2564

-

-

18585 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700
หลอด

99,617.00

99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070074

06/07/2564

-

-

2,830.15

2,830.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070077

06/07/2564

-

-

18587 ซื้อยา Tdap vac. 0.5 mL (Adacel) จํานวน 100 vial

50,290.00

50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070078

06/07/2564

-

-

18588 ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Lipanthyl-200) จํานวน 800 กลอง

95,016.00

95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070079

06/07/2564

-

-

18589 ซื้อยา Influenza vaccine 0.5 ml (VaxigripTetra SH) จํานวน 200
dose

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070080

06/07/2564

-

-

18590 ซื้อยา CefAZolin 1 mgm inj (Cefzolin) จํานวน 200 กลอง

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

PR8000064070081

06/07/2564

-

-

18586 ซื้อยา Beraprost sodium 20 mcg tab (Dorner) จํานวน 5 กลอง

หน ้า 1802

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18591 ซื้อยา Augmentin 457/5 ml sus (a400+C57) 70 ml (Cavumox)
จํานวน 50 ขวด
18592 ซื้อยา Terbutaline 2.5 mg tab จํานวน 2 กลอง ,
Hydrochlorothiazide 25 mg tab (HCTZ)(TO) จํานวน 20 BOX

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,955.00

3,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070082
06/07/2564 -

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000064070083

06/07/2564

-

-

18593 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml (Winsulin-N) จํานวน 250
กลอง

88,750.00

88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064070084

06/07/2564

-

-

18594 ซื้อยา Sofosbuvir 400+Velpatasvir 100 tab (MyHep ALL)
จํานวน 2 bottle

15,579.20

15,579.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070085

06/07/2564

-

-

18595 ซื้อยา Epoetin beta 75 mcg/0.3 ml (Mircera pfs) จํานวน 15
กลอง

81,052.50

81,052.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070086

06/07/2564

-

-

18596 ซื้อ 1.FAB-Opsite Post Op20x10 cm จํานวน 10 กลอง 2.Opsite
15cm x28cm จํานวน 10 กลอง

21,507.00

21,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070088

06/07/2564

-

-

18597 ซื้อ Glove(Protexis) # 6.0 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064070090

06/07/2564

-

-

18598 ซื้อ Solution Administration Set จํานวน 500 ชิ้น

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070091

06/07/2564

-

-

18599 ซื้อยา Gaviscon liq 150 ml จํานวน 600 ขวด

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070092

06/07/2564

-

-

18600 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

33,460.00

33,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064070093

06/07/2564

-

-

หน ้า 1803

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18601 ซื้อยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml (Cosopt) จํานวน
200 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
59,920.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070094
06/07/2564 -

18602 ซื้อ Walker จํานวน 24 ตัว

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000064070095

06/07/2564

-

-

18603 ซื้อยา Zotedronic acid 4 mg/5 ml inj (Zinvel) จํานวน 5 vial ,
Zoledronic acid 5 mg/100 ml (Zoruxa) จํานวน 5 กลอง

41,500.00

41,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070096

06/07/2564

-

-

18604 ซื้อ ผากอสพับ 4x4 นิ้ว 8ชั้น10ชิ้น ปลอดเชื้อ จํานวน 3,500 ซอง

52,500.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064070097

06/07/2564

-

-

PR8000064070098

06/07/2564

-

-

PR8000064070099

06/07/2564

-

-

PR8000064070100

06/07/2564

-

-

18605 ซื้อยา Propylthiouracil 50 mg tab (PTU) จํานวน 30 กลอง

6,900.00

18606 ซื้อ Defib pads for cardioline/mindray จํานวน 5 ชิ้น

10,000.00

18607 ซื้อยา Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) จํานวน 360 ขวด

5,400.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

18608 ซื้อ ผาซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 12*12*8 ชั้น(5ชิ้น/แพ็ค) จํานวน
240 แพ็ค

20,400.00

20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064070101

06/07/2564

-

-

18609 ซื้อ 1.LS-Support (XL) จํานวน 36 ชิ้น 2.Arm Sling (L) จํานวน 100
ชิ้น

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

PR8000064070102

06/07/2564

-

-

18610 ซื้อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) จํานวน 60
กลอง

42,900.00

42,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070103

06/07/2564

-

-

หน ้า 1804

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18611 ซื้อ Electrode Pad (Red Dot-2238) จํานวน 80 แพ็ค

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070104
06/07/2564 -

18612 ซื้อยา Tears2 Miltear 10 ml (HPML 0.3% Pre) จํานวน 2000 ขวด

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064070105

06/07/2564

-

-

18613 ซื้อ 1.C0935204 Dafilon 4/0 70cm DS19 จํานวน 10 แพค
2.C0935190 Dafilon 5/0 75cm DS19 จํานวน 6 แพค

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070106

06/07/2564

-

-

18614 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จํานวน 2000 หลอด

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064070107

06/07/2564

-

-

18615 ซื้อยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott P) จํานวน 500 vial

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000064070109

06/07/2564

-

-

18616 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมิถุนายน 2564

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PR8000064050360

07/07/2564

-

-

18617 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 6 ชนิด

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070110

07/07/2564

-

-

18618 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด

15,400.00

15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

PR8000064070111

07/07/2564

-

-

18619 ซื้อ AC Performa Strip (2 ขวด/1กลอง) จํานวน 50 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070112

07/07/2564

-

-

18620 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 ชนิด

31,600.00

31,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064070113

07/07/2564

-

-

หน ้า 1805

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18621 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 7 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
64,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

64,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070114
07/07/2564 -

18622 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

23,500.00

23,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064070115

07/07/2564

-

-

18623 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

77,100.00

77,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064070116

07/07/2564

-

-

18624 ซื้อ Leukostrip 13x102mm(6s)(2880) จํานวน 10 กลอง

10,550.20

10,550.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070117

07/07/2564

-

-

PR8000064070118

07/07/2564

-

-

18625 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 1 รายการ

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

18626 ซื้อ 1.เชอรโฟลไอวีแคทใส 24Gx3/4 นิ้ว จํานวน 30 กลอง 2.เชอรโฟล
ไอวีแคทใส 22Gx1 นิ้ว จํานวน 30 กลอง

54,570.00

54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070119

07/07/2564

-

-

18627 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064070120

07/07/2564

-

-

18628 ซื้อ 1.Futuro Comfort Knee with Stabilizers,M จํานวน 24 ชิ้น
2.Futuro Performance Knee Stabilizer จํานวน 12 ชิ้น

23,882.40

23,882.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070121

07/07/2564

-

-

18629 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

39,804.00

39,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070122

07/07/2564

-

-

18630 ซื้อ 1.Mepilex Ag 20x50cm 2PC/Box จํานวน 2 กลอง 2.Mepilex
Ag 17.5x17.5cm 5PC/Box จํานวน 4 กลอง

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070123

07/07/2564

-

-

หน ้า 1806

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18631 ซื้อ กระดาษบันทึกผลสําหรับเครื่องวัดความดัน(CA) จํานวน 300 มวน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
36,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070124
07/07/2564 -

18632 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070125

07/07/2564

-

-

18633 ซื้อ Ocusoft Lid Scrub Original(Foam) จํานวน 40 ขวด

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา(ประเทศไทย) จํากัด PR8000064070126

07/07/2564

-

-

18634 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070127

07/07/2564

-

-

18635 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070128

07/07/2564

-

-

18636 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด

39,269.00

39,269.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070129

07/07/2564

-

-

18637 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

86,000.00

86,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064070130

07/07/2564

-

-

18638 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000064070131

07/07/2564

-

-

18639 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 ชนิด

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064070132

07/07/2564

-

-

18640 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 8 ชนิด

47,030.00

47,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064070133

07/07/2564

-

-

หน ้า 1807

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18641 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด

18642 ซื้อยา DOMperidone 10 mg tab (Domp-M) จํานวน 60 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070134
07/07/2564 -

6,840.00

6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064070135

07/07/2564

-

-

18643 ซื้อ Q2040T-90T โนวาซอรบ ควิก 2/0 40มม 1/2TC จํานวน 12 โหล

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070136

07/07/2564

-

-

18644 ซื้อ 1.เข็มฉีดยา 22G x 1''(100อัน/กลอง) จํานวน 60 กลอง 2.เข็มฉีด
ยา 27G x 1''(100อัน/กลอง) จํานวน 200 กลอง

12,797.20

12,797.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070137

07/07/2564

-

-

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070138

07/07/2564

-

-

18645 ซื้อ Granudacyn Solution 500 ml. จํานวน 6 ขวด

18646 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

20,720.00

20,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064070139

07/07/2564

-

-

18647 ซื้อ ชุดโฟมคูลาแวค แบบมียาฆาเชื้อ ขนาดใหญ (L) จํานวน 6 ชุด

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070140

07/07/2564

-

-

18648 ซื้อ Tracheostomy Stainless tube #6 (10mm) จํานวน 12 ชุด

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด

PR8000064070141

07/07/2564

-

-

PR8000064070142

07/07/2564

-

-

PR8000064070143

07/07/2564

-

-

18649 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

5,000.00

18650 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

27,600.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

หน ้า 1808

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18651 ซื้อ 1.Opsite Post-Op 9.5cmx8.5cm จํานวน 20 กลอง 2.Bactgras
29,318.00
10cmx10cm จํานวน 100 กลอง
18652 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

20,000.00

18653 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

9,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070144
07/07/2564 -

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด

PR8000064070145

07/07/2564

-

-

PR8000064070146

07/07/2564

-

-

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด

18654 ซื้อ 1.ET tube #6.0 (cuffed) จํานวน 50 ชิ้น 2.ET tube #7.5
(Cuffed) จํานวน 100 ชิ้น

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064070147

07/07/2564

-

-

18655 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

15,519.88

15,519.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070148

07/07/2564

-

-

18656 ซื้อ Solution Administration Set จํานวน 500 ชิ้น

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070149

07/07/2564

-

-

18657 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000064070150

07/07/2564

-

-

18658 ซื้อ Mepilex 10x10cm 5PC/Box จํานวน 4 กลอง

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070151

07/07/2564

-

-

18659 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย

68,442.55

68,442.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000064070152

07/07/2564

-

-

18660 ซื้อ 1. ชุดใหเลือดแบบ 03-BS จํานวน 400 ชุด 2. แวนตา (Protective
Visor) จํานวน 200 อัน

10,600.00

10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000064070153

07/07/2564

-

-

หน ้า 1809

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18661 ซื้อ ไซริงจ 10 ซีซี จํานวน 200 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
42,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070154
07/07/2564 -

18662 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4 ชนิด

67,035.50

67,035.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070155

07/07/2564

-

-

18663 ซื้อ AMBU PERFIT ACE ADULT ปรับได จํานวน 24 ชิ้น

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070156

07/07/2564

-

-

18664 ขออนุมัติซื้อ Spincare kit solution 1 ml จํานวน 5 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064070158

08/07/2564

-

-

18665 จางทําปายพิมพสติกเกอรอิงคเจ็ท 4 สี ติดลงแผนพลาสวูด 3 มม.
ขนาด 100x60 ซม. จํานวน 5 ปาย
18666 จางคาถายเอกสารแบบ A1 จํานวน 33 แผน

18667 ซื้อชุดสองหลอดลมไฟเบอรออพติค 3 เบลด จํานวน 2 ชุด

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064070160

08/07/2564

-

-

825.00

825.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064070161

08/07/2564

-

-

PO8000064070004

08/07/2564

-

-

PR8000064070172

08/07/2564

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

18668 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

18669 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070173

08/07/2564

-

-

18670 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

88,800.00

88,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064070174

08/07/2564

-

-

หน ้า 1810

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18671 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
52,680.00

18672 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

52,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070175
08/07/2564 -

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064070176

08/07/2564

-

-

18673 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064070177

08/07/2564

-

-

18674 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

46,400.00

46,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064070178

08/07/2564

-

-

18675 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070179

08/07/2564

-

-

18676 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064070180

08/07/2564

-

-

18677 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064070181

08/07/2564

-

-

18678 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064070182

08/07/2564

-

-

18679 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070183

08/07/2564

-

-

18680 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

99,296.00

99,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070184

08/07/2564

-

-

หน ้า 1811

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18681 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
92,234.00

18682 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

18683 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

18684 ซื้อยา Betameth 0.5 mg/g+Calcipot 50 mcg/g gel (15 g/bot)
(Xamiol gel) จํานวน 15 ขวด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070186
08/07/2564 -

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070187

08/07/2564

-

-

56,050.00

56,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064070188

08/07/2564

-

-

8,346.00

8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070191

08/07/2564

-

-

92,287.50

92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070196

08/07/2564

-

-

18686 ซื้อยา Infant Food Premature (Prenan) จํานวน 1 โหล

2,492.03

2,492.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070198

08/07/2564

-

-

18687 ซื้อยา Fosfomycin 4 mg inj (Fosmicin) จํานวน 5 กลอง

18,832.00

18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070199

08/07/2564

-

-

18688 ซื้อยา Infant Food F1 (BEBE1) 600 gm จํานวน 36 กระปอง

1,078.56

1,078.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070200

08/07/2564

-

-

18689 ซื้อยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จํานวน 20 กลอง

14,000.09

PR8000064070201

08/07/2564

-

-

PR8000064070202

08/07/2564

-

-

18685 ซื้อยา Iopromide 370 mg/50 ml (Ultravist 370) จํานวน 25 กลอง

18690 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg (PreNaRpil) จํานวน 30 กลอง

7,500.00

14,000.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

หน ้า 1812

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18691 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 1500) จํานวน
300 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
63,000.00

18692 ซื้อยา Acyclovir 200 mg tab (Clovir) จํานวน 100 กลอง

4,200.00

18693 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จํานวน 60 กลอง

24,000.00

18694 ซื้อสําสีกอน 0.35 กรัม

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070203
08/07/2564 -

PR8000064070204

08/07/2564

-

-

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064070205

08/07/2564

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064070220

09/07/2564

-

-

18695 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070221

09/07/2564

-

-

18696 ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตรหรือการแพทย 1 รายการ

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070222

09/07/2564

-

-

18697 จางบริการและบํารุงรักษาเครื่องอัลตราซาวน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด

PR8000064070224

09/07/2564

-

-

18698 ซื้อน้ํายาซักผา

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

PR8000064070225

09/07/2564

-

-

18699 ซื้อดายเย็บผา

7,740.00

7,740.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064070226

09/07/2564

-

-

18700 ซื้อ OXYGEN Cell ของเครื่องชวยหายใจแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชิ้น

9,520.00

9,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000064070227

09/07/2564

-

-

หน ้า 1813

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18701 ซื้อถุงซักผาละลายน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070230
09/07/2564 -

18702 ซื้อน้ํายากัดสนิม

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

PR8000064070232

09/07/2564

-

-

18703 ซือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

5,724.50

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070234

09/07/2564

-

-

18704 ซ อNon Woven

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070235

09/07/2564

-

-

18705 ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ 2 รายการ

19,550.00

19,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด

PR8000064070237

09/07/2564

-

-

18706 ซื้อวัสดุ 1 รายการ

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070240

11/07/2564

-

-

18707 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาลรายการดังแนบ

19,160.00

19,160.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064070241

12/07/2564

-

-

18708 ซื้อไมเคาะเขา จํานวน 2 อัน

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064070243

12/07/2564

-

-

18709 ซื้อตัวหนีบ EKG ของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ จํานวน 3 ชุด

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064070244

12/07/2564

-

-

PR8000064070247

12/07/2564

-

-

18710 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1814

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18711 ซื้อยา Glycerine pere 450 ml จํานวน 4 ขวด , Formaldehyde
38% 450 ml (Formalin) จํานวน 156 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,697.24

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,697.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070250
12/07/2564 -

18712 ซื้อแผนรองเคลื่อนยายผูปวย จํานวน 5 แผน

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี.ที เมดิเทรด

PO8000064070016

12/07/2564

-

-

18713 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Router Asus Wireless AC1500
Dual Band) จํานวน 5 เครื่อง

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PO8000064070017

12/07/2564

-

-

18714 ซื้อยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (NIDePINE) จํานวน 20 กลอง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

PR8000064070259

12/07/2564

-

-

18715 ซื้อยา Acetytcysteine 300mg/3 ml inj (Fluimucil) จํานวน 100
กลอง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070262

12/07/2564

-

-

18716 ซื้อ 1.Futuro Deluxe Thumb Stabilizer S/M จํานวน 6 ชิ้น
2.Futuro Deluxe Thumb Stabilizer L/XL จํานวน 6 ชิ้น

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070265

12/07/2564

-

-

18717 ซื้อ 1.Mepilex Ag 10x10cm จํานวน 4 กลอง 2.Mepilex 20x20cm
จํานวน 2ลอง

14,338.00

14,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070266

12/07/2564

-

-

18718 ซื้อ 1.C0069265 Novasyn U3/070CMGS60 36PC/PK จํานวน 6
แพค 2.C0936022 Dafilon B 6/0 45 DSMP11 36PC/PK จํานวน 2
แพค

13,161.00

13,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070267

12/07/2564

-

-

18719 ซื้อ 1. Femaie Selfcath 12 Fr.x130 mm จํานวน 20 ชิ้น 2.Male
Selfcath 12Fr.x280 mm จํานวน 20 ชิ้น

27,200.00

27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

PR8000064070270

12/07/2564

-

-

18720 ซื้อยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จํานวน 100 กลอง

69,550.00

69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

PR8000064070272

12/07/2564

-

-

หน ้า 1815

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18721 ซื้อ Extension T Connector จํานวน 50 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
37,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

37,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิเซีย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070273
12/07/2564 -

18722 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 2 รายการ

58,600.00

58,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR8000064070274

12/07/2564

-

-

18723 ซื้อยา METHOtrexate 2.5 mg จํานวน 100 กลอง

59,000.00

59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000064070275

12/07/2564

-

-

18724 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28 ชนิด

65,862.00

65,862.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064070276

12/07/2564

-

-

18725 ซื้อ 1.Futuro Comfort Knee with Stabilizers,S จํานวน 36 ชิ้น
2.Futuro Comfort Knee with Stabilizers,L จํานวน 36 ชิ้น

42,372.00

42,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070277

12/07/2564

-

-

18726 ซื้อยา Hydrocortisone 1% cream 5 gm (Hytisone) จํานวน 100
หลอด , Ethambutol 400 mg (Lambutol) จํานวน 20 กลอง

19,750.00

19,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064070279

12/07/2564

-

-

18727 ซื้อยา Lithium carbonate 300 mg cap (Licarb) จํานวน 10 กลอง

8,560.00

PR8000064070280

12/07/2564

-

-

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

18728 ซื้อ 1. Tegaderm 6x7cm จํานวน 50 กลอง 2. Trgaderm
4.4x4.4cm จํานวน 6 กลอง

51,285.10

51,285.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070281

12/07/2564

-

-

18729 ซื้อยา MMR vac รพ. (Masu) จํานวน 60 vial

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

PR8000064070282

12/07/2564

-

-

18730 ซื้อ 1.Microcuff*PED ET TUBE 3.5MM จํานวน 10 ชิ้น
2.Microcuff*PED ET TUBE 4.0MM จํานวน 10 ชิ้น

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด

PR8000064070283

12/07/2564

-

-

หน ้า 1816

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18731 ซื้อเครื่องสองหลอดลม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เฟรสท เทรดดิ้ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070284
12/07/2564 -

18732 ซื้อยา Prednisolone 5 mg tab (Predsomed) จํานวน 50 กลอง

17,494.50

17,494.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064070285

12/07/2564

-

-

18733 ซื้อ 1. สําลีมวน ขนาด 450 กรัม จํานวน 200 มวน 2.สําลีกอน ขนาด
0.35 กรัม(บรรจุ 450 กรัม) จํานวน 80 หอ

23,800.00

23,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064070286

12/07/2564

-

-

PR8000064070287

12/07/2564

-

-

18734 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE) จํานวน 20
กลอง

5,340.00

5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

18735 ซื้อ 1.ชุดถุงปสสาวะแบบ1603 (เดรนลาง) จํานวน 2,000 ชุด 2.ชุดให
น้ําเกลือ 02-BW แอรสั้น จํานวน 5,000 ชุด

79,000.00

79,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000064070289

12/07/2564

-

-

18736 ซื้อหูฟงทางการแพทย Stethoscope

41,901.20

41,901.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070290

12/07/2564

-

-

18737 ซื้อ Bactigras 10cmx10cm จํานวน 200 กลอง

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070291

12/07/2564

-

-

18738 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm (ORMED/SteriGel) จํานวน 30 กลอง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000064070292

12/07/2564

-

-

18739 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ
18740 ซื้อ สําลีกอนชุบแอลกอฮอล 70 %แผงละ 8 กอน x100/กลอง จํานวน
5,000 ชิ้น

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070293

12/07/2564

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070295

12/07/2564

-

-

หน ้า 1817

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18741 ซื้อ 8519-พลาสติกดามขอเทา สั้น#M(Novatec) จํานวน 6 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,050.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070296
12/07/2564 -

18742 ซื้อ 1.ใบมีดผาตัดสแตนเลส เบอร 10 จํานวน 12 กลอง 2. ใบมีด
ผาตัดสแตนเลส เบอร 11 จํานวน 12 กลอง

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064070297

12/07/2564

-

-

18743 ซื้อ 1.C0068207 Novosyn V5/0 45CM DS12 36PC/PK
2.C0069236 Novosyn U 2/0 70cm DS24 36PC/PK จํานวน 4
แพค

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070298

12/07/2564

-

-

18744 ซื้อ ไมเทา 3 ขา จํานวน 12 ชิ้น

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070299

12/07/2564

-

-

18745 ซื้อยา Testosterone 40 mg cap (Hom Testocaps) จํานวน 30
กลอง

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด

PR8000064070300

12/07/2564

-

-

18746 ซื้อยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จํานวน 1000 ขวด

14,500.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064070301

12/07/2564

-

-

18747 ซื้อ Triple Lumen infusion catheter 7Frx20Cm. จํานวน 12 ชุด

20,279.99

20,279.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070302

12/07/2564

-

-

18748 ซื้อ 1.พลาสเตอรใส ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 50 กลอง 2.พลาสเตอร
กระดาษ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 20 กลอง

35,738.00

35,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070303

12/07/2564

-

-

18749 ซื้อยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virgon) จํานวน 10 กลอง

19,003.20

19,003.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070304

12/07/2564

-

-

18750 ซื้อ 1.Fixomull Stretch 5cmx10m จํานวน 36 กลอง 2.Fixomull
Stretch 10cmx10m จํานวน 36 กลอง

20,300.04

20,300.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070305

12/07/2564

-

-

หน ้า 1818

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18751 ซื้อยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) จํานวน 360 หลอด

18752 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ
18753 ซื้อยา Esmolol 100 mg/10 ml inj จํานวน 2 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

29,202.44

7,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด

29,202.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070306
12/07/2564 -

PR8000064070307

12/07/2564

-

-

PR8000064070308

12/07/2564

-

-

18754 ซื้อ 1.3002-ET tube # 7.5 (cuffed) จํานวน 100 ชิ้น
2.3003-Tracheostomy tube # 7 (cuff) จํานวน 6 ชิ้น

16,167.70

16,167.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064070309

12/07/2564

-

-

18755 ซื้อ 1. Tracheostomy tube # 7.5 (CUFF) จํานวน 6 ชิ้น
2.Tracheostomy tube # 8 (CUFF) จํานวน 2 ชิ้น

10,143.60

10,143.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064070310

12/07/2564

-

-

18756 ซื้อ 1.ET tube # 7.0 (cuffed) จํานวน 100 ชิ้น 2.ET tube # 8.0
(cuffed) จํานวน 100 ชิ้น

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064070311

12/07/2564

-

-

18757 ซื้อ AC Performa Strip 100II จํานวน 50 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070312

12/07/2564

-

-

18758 ซื้อ Bactigeas 15cmx20cm จํานวน 20 กลอง

6,848.00

PR8000064070313

12/07/2564

-

-

18759 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,394.50

92,394.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070314

13/07/2564

-

-

18760 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

88,917.00

88,917.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070315

13/07/2564

-

-

6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

หน ้า 1819

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18761 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
97,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070316
13/07/2564 -

18762 ซื้อ V-PAD จํานวน 50 หีบ

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.วี. จํากัด

PR8000064070318

13/07/2564

-

-

18763 ซื้อ I Invasive Pressure Tranducer จํานวน 40 ชิ้น

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซเอ็นซ (ประเทศไทย)
จํากัด

PR8000064070319

13/07/2564

-

-

18764 ซื้อ เดอรมาติกซอัลตราเจล 15 กรัม จํานวน 40 ชิ้น

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070320

13/07/2564

-

-

7,680.00

7,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070321

13/07/2564

-

-

18765 ซื้อ 1.M-Soft collar-E M จํานวน 12 ชิ้น 2.AMBU mini perfit ace
ped ปรับได จํานวน 6 ชิ้น
18766 ซื้อ 1.Mepilex Ag 20x50cm จํานวน 5 กลอง 2.Mepilex Ag
10x10cm จํานวน 10 กลอง

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070322

13/07/2564

-

-

18767 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064070323

13/07/2564

-

-

18768 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 60
กลอง

94,951.80

94,951.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070324

13/07/2564

-

-

18769 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

20,920.00

20,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064070327

13/07/2564

-

-

PR8000064070328

13/07/2564

-

-

18770 ซื้อ Askina calgitol paste 15g จํานวน 10 ชิ้น

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 1820

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18771 ซื้อ Liner 3000 Flex Advantage จํานวน 500 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070330
13/07/2564 -

18772 ซื้อ 1.ผากอสพับ 2นิ้วx2นิ้ว 8 ชั้น จํานวน 500 หอ 2.TOP Dressing
(GAUZE) 4''x6''จํานวน 4,000 ชิ้น

31,000.00

31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064070331

13/07/2564

-

-

18773 ซื้อยา Pyridostigmine 60 mg tab (Mestinon) จํานวน 20 ขวด

14,808.80

14,808.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070335

14/07/2564

-

-

18774 ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Citfloxin) จํานวน 300
vial

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064070336

14/07/2564

-

-

PR8000064070338

14/07/2564

-

-

18775 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg (Polytanol 10) จํานวน 50 กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

18776 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 300
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070339

14/07/2564

-

-

18777 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จํานวน 5 กลอง

89,933.50

89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070340

14/07/2564

-

-

18778 ซื้อ Citrosteril 5L. จํานวน 10 แกลลอน

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064070341

14/07/2564

-

-

18779 ซื้อยา Dienogest 2 mg tab (Visanne) จํานวน 50 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070342

14/07/2564

-

-

18780 ซื้อ Hemoflow HF80S จํานวน 24 ชิ้น

20,400.00

20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064070343

14/07/2564

-

-

หน ้า 1821

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18781 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab (Sirdalud) จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,990.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070346
14/07/2564 -

18782 ซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg tab (Renvela) จํานวน 50
กลอง

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070348

14/07/2564

-

-

18783 ซื้อยา Dexpanthenol 5% 30 gm (Bepanthen) จํานวน 30 หลอด

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070351

14/07/2564

-

-

18784 ซื้อยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จํานวน 1000 กลอง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070352

14/07/2564

-

-

18785 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab (Circadin) จํานวน 100 กลอง

68,587.00

68,587.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070353

14/07/2564

-

-

18786 ซื้อยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จํานวน 60 กลอง

69,336.00

69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070354

14/07/2564

-

-

18787 ซื้อยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep10) จํานวน 60 กลอง

20,993.40

20,993.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070355

14/07/2564

-

-

18788 ซื้อยา MTV+Mineral tab (Centrum) จํานวน 30 ขวด

15,022.80

15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070357

14/07/2564

-

-

18789 ซื้อยา Febuxostat 80 mg (Feburic) จํานวน 30 กลอง

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070358

14/07/2564

-

-

18790 ซื้อยา Etanercept 50 mg inj (Enbrel PFS) ฉร.น จํานวน 6 กลอง

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070359

14/07/2564

-

-

หน ้า 1822

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18791 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab (Sandoz) จํานวน 300 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
65,805.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070360
14/07/2564 -

18792 ซื้อยา Piperacillin4+Tazobactam0.5g inj (Tazocin) จํานวน 70
กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070361

14/07/2564

-

-

18793 ซื้อยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timolol) จํานวน 300 ขวด

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070362

14/07/2564

-

-

18794 ซื้อยา Solifenacin succinate 5 mg tab (Vesicare) จํานวน 90
กลอง

94,470.30

94,470.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070363

14/07/2564

-

-

18795 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000064070366

15/07/2564

-

-

18796 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070367

15/07/2564

-

-

18797 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 รายการ

12,198.00

12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070368

15/07/2564

-

-

18798 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3% 0.8 ml/อัน) จํานวน
650 กลอง

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070370

15/07/2564

-

-

PR8000064070371

15/07/2564

-

-

PR8000064070373

15/07/2564

-

-

18799 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

18800 ซื้อยา Leuprorelin 45 mg inj (Eligard) ฉร.จํานวน 2 vial

7,704.00

29,275.20

7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หน ้า 1823

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18801 ซื้อยา CYCLOphosphamide 1000 mg inj (Endoxan) ฉร. จํานวน
20 vial
18802 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

18803 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,453.00

90,000.00

9,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

90,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070376
15/07/2564 -

PR8000064070380

15/07/2564

-

-

PR8000064070381

15/07/2564

-

-

18804 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนมิถุนายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PR8000064050364

16/07/2564

-

-

18805 ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ

23,768.00

23,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน อิเลกทริก แอนด ซัพลลาย จํากัด

PR8000064070382

16/07/2564

-

-

18806 ซื้อหลอดไฟ จํานวน 5 อัน

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064070385

16/07/2564

-

-

18807 ซื้อยา Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จํานวน 30 ขวด

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064070386

16/07/2564

-

-

18808 ซื้อยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm จํานวน 480 หลอด

7,872.00

7,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

PR8000064070389

16/07/2564

-

-

18809 ซื้อยา Acetar 1000 ml (A.N.B.) จํานวน 600 ถุง , Glucose 50% 50
ml จํานวน 500 vial

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064070390

16/07/2564

-

-

18810 ซื้อยา Aripiprazole 5 mg tab (Apalife5) จํานวน 20 กลอง ,
Drotaverine 40 mg (Deolin) จํานวน 2 กลอง

25,068.20

25,068.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

16/07/2564

-

-

หน ้า 1824

PR8000064070392

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18811 ซื้อยา Calcium D Redoxon (Kal Cee)(10 เม็ด/หลอด) จํานวน 500
หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070393
16/07/2564 -

18812 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,650.00

11,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064070394

16/07/2564

-

-

18813 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

27,775.00

27,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064070396

16/07/2564

-

-

18814 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ

PR8000064070402

16/07/2564

-

-

18815 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จํากัด

PR8000064070403

16/07/2564

-

-

18816 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070405

16/07/2564

-

-

18817 ซื้อน้ําขจัดคราบสนิม

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

PR8000064070408

16/07/2564

-

-

18818 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070412

16/07/2564

-

-

18819 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070414

16/07/2564

-

-

18820 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070415

16/07/2564

-

-

หน ้า 1825

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18821 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,500.00

18822 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

5,400.00

18823 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

48,000.00

18824 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

11,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070416
16/07/2564 -

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาเวชภัณฑ จํากัด

PR8000064070418

16/07/2564

-

-

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จํากัด

PR8000064070420

16/07/2564

-

-

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064070421

16/07/2564

-

-

PR8000064070424

16/07/2564

-

-

18825 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5,275.00

18826 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070425

16/07/2564

-

-

3,199.00

3,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070426

16/07/2564

-

-

18827 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

5,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด

18828 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด

PR8000064070431

19/07/2564

-

-

18829 ซื้อยา Hepatitis A+B (TWINRIX 720 iu/ml +20 mcg/ml)
(1ml/prefilled syr) จํานวน 20 refilled syr

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070432

19/07/2564

-

-

18830 ซื้อยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) จํานวน 30 dose

65,002.50

65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070434

19/07/2564

-

-

หน ้า 1826

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18831 ซื้อยา Ertapenam 1 gm (Invanz) จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
93,518.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070435
19/07/2564 -

18832 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab (Samsca) ฉร. จํานวน 5 กลอง

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070436

19/07/2564

-

-

18833 ซื้อยา Amorofine 5% solution (Loceryl) จํานวน 20 BOX

25,979.60

25,979.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070438

19/07/2564

-

-

18834 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray (D Throat) จํานวน 100
ขวด

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070439

19/07/2564

-

-

18835 ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) จํานวน 10 กลอง

62,327.50

62,327.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070440

19/07/2564

-

-

18836 ซื้อยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml prefilled inj (Ostenil)
จํานวน 20 กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070441

19/07/2564

-

-

18837 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg capsule (Viartril-S 500)
จํานวน 20 ขวด

66,500.07

66,500.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070442

19/07/2564

-

-

18838 ซื้อยา Chlorhexidine 4% 500 ml Scrub (AS) จํานวน 300 ขวด

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070443

19/07/2564

-

-

18839 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) จํานวน 200 ขวด

57,352.00

57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070444

19/07/2564

-

-

18840 ซื้อยา Berodual NB Fort (lpr0.5+Fen 1.25)(Inhalex) จํานวน 100
กลอง

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070446

19/07/2564

-

-

หน ้า 1827

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18841 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
99,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050357
20/07/2564 -

18842 ซื้อยา Tigecyclin 50 mg inj (Tygacil) ฉร จํานวน 3 box

56,592.30

56,592.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070451

20/07/2564

-

-

18843 ซื้อยา Varicella zoster live vac. 19400 pfu/700 mcL
(ZOSTAVAX) จํานวน 10 vial

43,174.50

43,174.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070452

20/07/2564

-

-

18844 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet (Japrolox) จํานวน 500 กลอง

50,290.00

50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070453

20/07/2564

-

-

18845 ซื้อยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จํานวน 200 vial

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070454

20/07/2564

-

-

18846 ซื้อยา Ginkho biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte)
จํานวน 150 กลอง

75,756.00

75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070455

20/07/2564

-

-

18847 ซื้อยา Etoricoxib 60 mg film-coated tab (Auxib 60) จํานวน 200
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070456

20/07/2564

-

-

18848 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จํานวน 50 กลอง

69,015.00

69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070457

20/07/2564

-

-

18849 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จํานวน 50 กลอง

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070458

20/07/2564

-

-

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070459

20/07/2564

-

-

18850 ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax23) จํานวน 10 vial

หน ้า 1828

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18851 ซื้อยา Furosemide 500 mg tab (Furetic) จํานวน 20 กลอง ,
Fluconazole 200 mg (Flucozole) จํานวน 20 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,182.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070461
21/07/2564 -

18852 ซื้อยา Lorazepam 0.5 mg tab (บจ4) จํานวน 30 กลอง ,
Lorazepam 1 mg tab (บจ4) จํานวน 20 กลอง

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064070462

21/07/2564

-

-

18853 ซื้อยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จํานวน 60 กลอง , MTV
Drip (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim) จํานวน 60 ขวด

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000064070463

21/07/2564

-

-

18854 ซื้อยา Sodium chloride 3% 500 ml (NaCl) จํานวน 100 ขวด

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด
(มหาชน)

PR8000064070464

21/07/2564

-

-

18855 ซื้อยา D 5 S 1000 ml จํานวน 300 ถุง

8,850.00

8,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064070466

21/07/2564

-

-

18856 ซื้อยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จํานวน 500 กลอง

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064070467

21/07/2564

-

-

18857 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) จํานวน 50 กลอง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070469

21/07/2564

-

-

18858 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg tab (Platogrix) จํานวน 30 กลอง

11,684.40

11,684.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070470

21/07/2564

-

-

18859 ซื้อยา AMIOdarone 150 mg/3 ml inj (Cordarone) จํานวน 40
กลอง

22,256.00

22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070471

21/07/2564

-

-

18860 ซื้อยา Norepinephrine 4 mg/4 ml (N EPI,Levophed) จํานวน 40
กลอง

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070472

21/07/2564

-

-

หน ้า 1829

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18861 ซื้อรถเข็นของตาขาย 2 ชั้น จํานวน 1 คัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064070024 22/07/2564 -

18862 ขออนุมัติซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card
Reader) จํานวน 15 เครื่อง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PO8000064070025

22/07/2564

-

-

18863 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใตฝา ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง

68,266.00

68,266.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PO8000064070026

22/07/2564

-

-

18864 ซื้อชุดสองหลอดลมไฟเอรออพติค 3 เบลด จํานวน 1 ชุด

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

PO8000064070027

22/07/2564

-

-

18865 ซื้อหูฟงแพทย ผูใหญและเด็ก

5,724.00

5,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070498

23/07/2564

-

-

18866 ซื้อยา Alcohol Rub 150 ml (+Hibi 0.5%) Microrubl 150 ml
จํานวน 500 ขวด

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070508

27/07/2564

-

-

18867 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml injection (0.2 ml/prefilled
syr) (Hibor3500) จํานวน 100 กลอง

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070509

27/07/2564

-

-

18868 ซื้อยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) จํานวน 60 ขวด

10,275.85

10,275.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070510

27/07/2564

-

-

18869 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octrea) จํานวน 200 syringe

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070511

27/07/2564

-

-

18870 ซื้อ15.5 FR x 28 CM (11”) Titan HD Catheter Set จํานวน 5 Set

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000064070524

29/07/2564

-

-

หน ้า 1830

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18871 ซื้อกลองวงจรปดไรสายอัจฉริยะ จํานวน 17 Set

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,737.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,737.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิลยูเจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070529
29/07/2564 -

18872 ซื้อยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จํานวน 80 กลอง

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064070533

29/07/2564

-

-

18873 ซื้อยา Ciprofioxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin) จํานวน 100 กลอง

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

PR8000064070535

29/07/2564

-

-

18874 ซื้อพาเลทพลาสติกสีเทา 100x120x17 cm จํานวน 10 อัน

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064070536

29/07/2564

-

-

18875 ซื้อยา Succinylcholine 500 mg inj (Suxamethonium) จํานวน 20
vial

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000064070539

29/07/2564

-

-

18876 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน 600 กลอง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000064070543

29/07/2564

-

-

18877 ซื้อยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จํานวน 500 vial

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070544

29/07/2564

-

-

18878 ซื้อยา Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70 ml (RANCLAV)
จํานวน 20 ขวด , Augmentin 1 gm tab (A875+C125) (Ranclav)
จํานวน 100 กลอง

31,244.00

31,244.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064070546

29/07/2564

-

-

18879 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070547

29/07/2564

-

-

18880 ซื้อยา Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten) จํานวน 100 กลอง

62,488.00

62,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064070548

29/07/2564

-

-

หน ้า 1831

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18881 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,300.00

18882 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070549
29/07/2564 -

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070550

29/07/2564

-

-

18883 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064070552

29/07/2564

-

-

18884 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070554

29/07/2564

-

-

18885 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

20,580.00

20,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000064070556

29/07/2564

-

-

18886 ซื้อยา Galantamine 16 mg (Reminyl) ฉร. จํานวน 10 กลอง

32,463.80

32,463.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064070567

30/07/2564

-

-

18887 ซื้อยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จํานวน 2000 กลอง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064070568

30/07/2564

-

-

18888 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จํานวน 400 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064070569

30/07/2564

-

-

18889 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064070040

30/07/2564

-

-

18890 คาถายเอกสารประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

99,800.00

99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
(สํานักงานใหญ)

PO8000064070041

30/07/2564

-

-

หน ้า 1832

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18891 ซื้อยา Remdesivir 100 mg/20 ml inj ฉร.น จํานวน 12 vial

18892 ขออนุมัติจัดจางลางเครื่องปรับอากาศ
18893 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 11 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
38,520.00

15,500.00
5,989.86

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070577
30/07/2564 -

15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000064070152

02/07/2564

-

-

PR9000064070012

05/07/2564

-

-

5,989.86 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

18894 ขออนุมัติจางตัดตนไมพรอมขนทิ้ง จํานวน 5 ตน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรศรี ทองลอย

PR9000064070043

08/07/2564

-

-

18895 ขออนุมัติซื้อหนังสือ Beyond B2 Workbook จํานวน 281 เลม

56,767.62

56,767.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)อินเตอร
เนชันแนล จํากัด
834.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064070034

08/07/2564

-

-

PR9000064070042

08/07/2564

-

-

18896 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

834.60

18897 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

3,552.40

3,552.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064070037

08/07/2564

-

-

18898 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ

2,182.80

2,182.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064070063

13/07/2564

-

-

PR9000064070062

13/07/2564

-

-

PR9000064070064

13/07/2564

-

-

PR9000064070057

13/07/2564

-

-

PR9000064070067

14/07/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท น้ํามันและการคาปลีก จํากัด(มหาชน) PR9000064070065

14/07/2564

-

-

19/07/2564

-

-

18899 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ

91,280.00

18900 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ

1,861.80

18901 ขออนุมัติจัดซื้อฮารดดิสก จํานวน 10 ตัว
18902 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ
18903 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
18904 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 รายการ

15,500.00
1,861.80
15,000.00
9,500.00

91,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด
1,861.80 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่
15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,861.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารซีเอ แอร เอ็กซเพรส จํากัด

หน ้า 1833

PR9000064070096

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18905 ขออนุมัติซื้อกระดาษถายเอกสาร จํานวน 300 รีม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,100.00

18906 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

3,659.40

18907 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ FUJI XEROX จํานวน 4 กลอง

17,650.00

18908 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

12,358.50

18909 ขออนุมัติจัดซื้อกลองใสฮารดดิสกไดร จํานวน 4 กลอง

2,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,100.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
3,659.40 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064070098
19/07/2564 PR9000064070097

19/07/2564

-

-

17,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000064070119

21/07/2564

-

-

12,358.50 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR9000064070030

07/07/2564

-

-

PR9000064070031

07/07/2564

-

-

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

18910 ขออนุมัติคาหนังสือเรียน วารสารและตําราเรียน จํานวน 13 รายการ

17,785.00

17,785.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

PR9000064070027

07/07/2564

-

-

18911 ขออนุมัติจางซอมแซมครุภัณฑ 2 รายการ

15,200.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064070033

07/07/2564

-

-

1,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)อินเตอร
เนชันแนล จํากัด
14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064070032

07/07/2564

-

-

PR9000064070141

21/07/2564

-

-

18912 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ Love, Actually leave 4 Reader จํานวน 10
เลม
18913 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

1,160.00
14,800.00

18914 ขออนุมัติคาหมึกเครื่องพิมพ 3 อัน

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064070140

21/07/2564

-

-

18915 ขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาไทย 3 รายการ (เพิ่มเติม)

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000064070142

21/07/2564

-

-

18916 ขออนุมัติซื้อกระถางพลาสติก จํานวน 2 รายการ

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย พรมสอน

PR9000064070122

21/07/2564

-

-

18917 ขออนุมัติจางติดตั้งตาขายกันตก อาคารพิบูลบําเพ็ญ 4

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล โรจนพานิชกิจ

PR9000064070121

21/07/2564

-

-

PR9000064070143

23/07/2564

-

-

PR9000064070153

27/07/2564

-

-

18918 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนสิงหาคม 2564
18919 ขออนุมัติซื้ออะไหลซอมเครื่องตัดหญา จํานวน 4 รายการ

15,000.00
1,391.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
1,391.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่
หน ้า 1834

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18920 ขออนุมัติซอมแซมรถเข็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
680.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

680.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละ หาดวอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064070151
27/07/2564 -

18921 ขออนุมัติจางซอมแซมประตู จํานวน 3 รายการ

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

PR9000064070161

29/07/2564

-

-

18922 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 กลอง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064070002

01/07/2564

-

-

18923 ขออนุมัติจางทําตูล็อคเกอรไม บานกระจกแบง 15 ชอง ไมมีกุญแจล็อค
ขนาดความยาว 2 ม. กวาง 0.4 ม. จํานวน 30 ตู
18924 ขออนุมัติซื้อชุดเครื่องเสียงในหองเรียน จํานวน 25 หอง
18925 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร

480,000.00

480,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

PO9000064070002

07/07/2564

-

-

207,500.00

207,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO9000064070003

07/07/2564

-

-

PR9000064070056

09/07/2564

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย พรมสอน

18926 ขออนุมัติคาถายเอกสารเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR9000064070061

13/07/2564

-

-

18927 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 รายการ

36,780.00

36,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000064070059

13/07/2564

-

-

18928 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ

6,696.00

PR9000064070060

13/07/2564

-

-

18929 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการรร.สาธิตฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 ก.ค. 2564

2,000.00

6,696.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
2,000.00 เฉพาะเจาะจง LIKE THIS เบเกอรี่
บริษัท เอ็มเค อินเตอรฟูด จํากัด

PR9000064070068

14/07/2564

-

-

10,536.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000064070066

14/07/2564

-

-

PR9000064070100

19/07/2564

-

-

18930 ขออนุมัติซื้อลังพลาสติก จํานวน 24 อัน
18931 ขออนุมัติจางทําปาย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10) ประจําปการศึกษา 2564

10,536.00
5,000.00

หน ้า 1835

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18932 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารและอาหารวางประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ค. 64

18933 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ A4 จํานวน 20 รีม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,200.00

2,140.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,200.00 เฉพาะเจาะจง เจออด ขนมจีบ ซาลาเปา
นายสุทธิชัย ลวนไพรินทร
บริษัท แมคไทย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064070144
23/07/2564 -

2,140.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
300.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค ผาสุข

PR9000064070154

27/07/2564

-

-

PR9000064070159

29/07/2564

-

-

18934 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักเรียน
อัจฉริยภาพ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 ส.ค. 2564
18935 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมตาง ๆ ของฝายปฐมวัย

3,201.44

3,201.44 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064070054

12/07/2564

-

-

18936 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดทําอุปกรณจัดเก็บวัสดุของฝายปฐมวัย

1,690.60

1,690.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064070055

12/07/2564

-

-

PR9000064070053

12/07/2564

-

-

18937 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ

300.00

11,228.00

11,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

18938 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดปายวันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 10

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานธวัช
ณ แฟชั่น

PR9000064070089

16/07/2564

-

-

18939 ขออนุมติจัดจางทําปายไวนิล วันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 10

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR9000064070090

16/07/2564

-

-

PR9000064070093

19/07/2564

-

-

PR9000064070095

19/07/2564

-

-

18940 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันสําหรับตัดหญา ฝายปฐมวัย

500.00

18941 ขออนุมติจัดซื้อวัสดุการเกษตรและงานบานงานครัว จํานวน 13 รายการ

5,346.79

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)
5,346.79 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

18942 ขออนุมัติจางซอม(เปลี่ยน)กุญแจประตูหองเรียนและหองเก็บของฝาย
ปฐมวัย
18943 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาของที่ระลึก

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทูร กษมานนท

PR9000064070101

20/07/2564

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา

PR0206064070018

02/07/2021

-

-

หน ้า 1836

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18944 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,100.00

18945 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

25,680.00

18946 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (ตรายาง)

18947 ขอจัดจางซอมหองน้ําชาย-หญิง คณะศิลปกรรมศาสตร
18948 ขออนุมัตจัดซื้อวหัวพนไฟ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส
18949 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนกรกฎาคม 2564

3,350.00

18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,100.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล เติมวุฒิชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064070019
02/07/2021 -

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR0206064070095

13/07/2021

-

-

PR0206064070087

13/07/2021

-

-

PR0800064070002

1/7/2564

-

-

3,350.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเบอรเนอร แอนด เฟอรเนส จํากัด

PR0800064070001

1/7/2564

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด

PR0800064070003

1/7/2564

-

-

PR0800064070004

1/7/2564

-

-

(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

18950 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในคณะศิลปกรรมศาสตร

15,012.10

15,012.10 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.เค.ฮารดแวร

18951 ขอจัดจางเหมายานพนะเพื่อไปจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800064070045

12/7/2564

-

-

18952 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชจัดกิจกรรม U2T สูภัย COVID ใหความรูความ
เขาใจและการรณรงคใหเกิดการฉีดวัคซีน ณ ตําบลหางสูง จ.ชลบุรี
18953 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํากิจกรรม U2T สูภัย COVID

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR0800064070046

12/7/2564

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริศ วัฒนศิริ

PR0800064070043

12/7/2564

-

-

18954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800064070072

19/7/2564

-

-

18955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800064070068

19/7/2564

-

-

หน ้า 1837

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064070071
19/7/2564 -

18957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800064070067

19/7/2564

-

-

18958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800064070069

19/7/2564

-

-

PR0800064070059

19/7/2564

-

-

18959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

18960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800064070076

19/7/2564

-

-

18961 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

PR0800064070074

19/7/2564

-

-

18962 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800064070073

19/7/2564

-

-

18963 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800064070070

19/7/2564

-

-

18964 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800064070075

19/7/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800064070054

19/7/2564

-

-

18965 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

หน ้า 1838

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18966 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064070060
19/7/2564 -

18967 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800064070057

19/7/2564

-

-

18968 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800064070055

19/7/2564

-

-

18969 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800064070056

19/7/2564

-

-

18970 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800064070061

19/7/2564

-

-

18971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800064070066

19/7/2564

-

-

18972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800064070064

19/7/2564

-

-

18973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800064070065

19/7/2564

-

-

18974 ขออนุมัติซอมครุภัณฑ
18975 ขอจัดจางเหมาติดตั้งผลงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ
ไทย-เกาหลี KSBDA
18976 ขอจัดซื้อแผนอะคริลิค เพื่อใชในการติดผลงานการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาบัณฑิต

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0800064070078

23/07/2564 -

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร

PR0800064070077

23/07/2564 -

-

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง รานปายบํารุงศิลป ดีไซน

PR0800064070079

23/07/2564 -

-

หน ้า 1839

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18977 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ
และสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
18978 ขอจัดซื้อวัสดุเครื่องปริ้นเตอรของสํานักงานคณบดี
18979 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ํา
18980 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาเชาโครงทรัสอลูมิเนียม
สําหรับติดปายไวนิล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
44,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064070080
27/07/2564 -

3,210.00

44,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส
รุงโรจน
3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด

PR0800064070082

27/07/2564 -

-

304.95

304.95 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อีซี่ไอเดียโฮม (สํานักงานใหญ)

PR0800064070081

27/07/2564 -

-

PR0206064070001

01/07/2021

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

18981 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการจัดประชุม

16,995.00

16,995.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟศเมท (ไทย)

PR0206064070127

16/07/2021

-

-

18982 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมึกพิมพ)

15,700.00

15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070199

22/07/2021

-

-

18983 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070208

22/07/2021

-

-

18984 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

4,276.79

4,276.79 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064060137

01/07/2021

-

-

18985 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องสํารองไฟฟา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064060038

01/07/2021

-

-

18986 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

4,023.20

4,023.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064070045

06/07/2021

-

-

18987 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (น้ํามันแกสโซฮอล)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศทรายทอง

PR0206064070156

20/07/2021

-

-

หน ้า 1840

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18988 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องตัดหญา
สายสะพาย
18989 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จาง และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,000.00

2,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห เอี่ยมสอาด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064070154
20/07/2021 -

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206064070161

20/07/2021

-

-

18990 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (พิมพใบแสดงผล
การเรียนภาษาอังกฤษ)

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR0206064070158

20/07/2021

-

-

18991 ขออนุมัติจางซอมเครื่องวิเคราะหโปรตีน

67,731.00

67,731.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

PO0600064070001

01/07/2021

-

-

PR0600064070021

01/07/2021

-

-

18992 ถายเอกสาร

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง สดใส ก็อปป

18993 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 4 รายการ

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064070020

01/07/2021

-

-

18994 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064070026

02/07/2021

-

-

18995 ขออนุมัติจางซักผาเช็ดมือ (สําหรับการเรียนปฏิบัติการ)
18996 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

806.00

806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษไพโรจน

PR0600064070029

02/07/2021

-

-

41,040.00

41,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนซิตี้ จํากัด

PR0600064070028

02/07/2021

-

-

18997 วัสดุ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064070031

02/07/2021

-

-

18998 ขออนุมัติสอบเทียบสําหรับตูปลอดเชื้อ จํานวน 1 เครื่อง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จํากัด

PR0600064070033

02/07/2021

-

-

18999 คาซอมแซม

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064070032

02/07/2021

-

-

19000 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064070027

02/07/2021

-

-

หน ้า 1841

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19001 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,673.30

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,673.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070039
05/07/2021 -

19002 ขออนุมัติซื้อ

9,542.00

9,542.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600064070037

05/07/2021

-

-

19003 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 20 รายการ

4,997.00

4,997.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600064070056

06/07/2021

-

-

PR0600064070041

06/07/2021

-

-

PR0600064070052

06/07/2021

-

-

PO0600064070004

06/07/2021

-

-

19004 คาซอมแซม
19005 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ
19006 ปรับปรุงเคานเตอรอางลางมือ SD303A
19007 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ
19008 ชุดแยกสารพันธุกรรมขนาดเล็ก
19009 ขออนุซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ
19010 ขออนุมัติซื้อกระดานไวทบอรด 1 ชิ้น

18,500.00
2,009.00
47,500.00

รานเจียบฮวด, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ
2,009.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
47,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข

1,507.00

1,507.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600064070054

06/07/2021

-

-

48,192.80

48,192.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

PO0600064070005

06/07/2021

-

-

PR0600064070068

07/07/2021

-

-

PO0600064070009

07/07/2021

-

-

7,136.90
10,760.00

7,136.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด
10,760.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

19011 เครื่องคอมพิวเตอร HP Compaqเปลี่ยน Power Supply Assy
ครุภัณฑเลขที่ 6630-269-1/44
19012 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064070065

07/07/2021

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064070072

07/07/2021

-

-

19013 ลางเครื่องปรับอากาศขนาด 13000Btu ครุภัณฑเลขที่
600101401000120
19014 สารเคมี 3 รายการ

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064070066

07/07/2021

-

-

5,510.50

5,510.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR0600064070067

07/07/2021

-

-

19015 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 13 รายการ

2,484.00

2,484.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600064070074

07/07/2021

-

-

หน ้า 1842

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19016 ขออนุมัติจางซอมเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์ Type II

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,663.45

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,663.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064070011 08/07/2021 -

19017 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 6 รายการ

4,942.00

4,942.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด

PR0600064070092

08/07/2021

-

-

19018 ขออนุมัติซื้อกลองเว็บแคม Logitech

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064070079

08/07/2021

-

-

19019 ขออนุมัติจางทําชั้นวางเอกสารแบบ 2 ชั้น

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064070012

09/07/2021

-

-

19020 ขออนุมัติจางทําชั้นวางเอกสารแบบ 5 ชั้น 1 ตัว

17,820.00

17,820.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064070013

09/07/2021

-

-

8,819.16 เฉพาะเจาะจง เทคนิคอะไหล, ดี แอนด อี, บริษัทบัณฑิตสเตชั่น PR0600064070102
เนอรี่จํากัด, ไพรเวชคาวัสดุ, นางสุกัญญา จีนเมือง,
แสนสุขกราฟฟค, หจก.ซี.เอส.อีเลคทริค ซัพพลาย

09/07/2021

-

-

PR0600064070096

09/07/2021

-

-

PR0600064070094

09/07/2021

-

-

PR0600064070100

09/07/2021

-

-

19021 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 31 รายการ

19022 หมึกพิมพเลเซอรสี
19023 วัสดุ

8,819.16

13,600.00
4,480.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
4,480.00 เฉพาะเจาะจง
น้ําดื่มบานและสวน
44,999.99 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.ซี. อินเตอรเทรด

19024 วัสดุ

44,999.99

19025 วัสดุ

1,480.00

1,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0600064070095

09/07/2021

-

-

19026 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064070103

12/07/2021

-

-

19027 วัสดุ

99,962.61

99,962.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม จํากัด

PO0600064070016

12/07/2021

-

-

19028 วัสดุ

76,500.00

76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเจ การเมนท60 จํากัด

PO0600064070015

12/07/2021

-

-

PR0600064070128

13/07/2021

-

-

19029 ขออนุมัติซื้อ

737.00

737.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช
หน ้า 1843

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19030 ขออนุมัติซื้อ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
787.70

19031 ขออนุมัติซื้อ

4,700.00

19032 ขออนุมัติซื้อ

19,074.00

19033 ขออนุมัติซื้อ

33,560.00

19034 วัสดุ

8,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

787.70 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช
4,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070117
13/07/2021 PR0600064070115

13/07/2021

-

-

19,074.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR0600064070119

13/07/2021

-

-

33,560.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600064070114

13/07/2021

-

-

PR0600064070116

13/07/2021

-

-

8,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

19035 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

61,500.00

61,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PO0600064070020

13/07/2021

-

-

19036 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

62,000.00

62,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PO0600064070017

13/07/2021

-

-

PR0600064070113

13/07/2021

-

-

PR0600064070121

13/07/2021

-

-

PO0600064070019

13/07/2021

-

-

19037 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 2 รายการ
19038 น้ําดื่มและหนากากมีฝาปด 3 ชอง
19039 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

1,298.00
373.40
21,300.00

1,298.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช
สุทธิเรือง
373.40 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน, รานไถเส็ง
21,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600064070143

14/07/2021

-

-

19041 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

88,000.00

88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064070026

14/07/2021

-

-

19042 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด
ไมนอยกวา 4,000 ANSI Lumens
19043 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ - จํานวน 3 รายการ

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064070023

14/07/2021

-

-

19040 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ

19044 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 3รายการ

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด

PR0600064070144

14/07/2021

-

-

1,828.00

1,828.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง, น้ําดื่มบานและสวน

PR0600064070137

14/07/2021

-

-

หน ้า 1844

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19045 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เกาอี้หองประชุม
19046 ขออนุมัติจาง
19047 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,000.00
80,820.00
9,286.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064070024 14/07/2021 -

80,820.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064070028

15/07/2021

-

-

PR0600064070150

15/07/2021

-

-

9,286.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

19048 ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) 1 เครื่อง
19049 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ

29,500.00

29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064070027

15/07/2021

-

-

26,190.00

26,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064070151

15/07/2021

-

-

19050 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่น

23,600.00

23,600.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0600064070034

16/07/2021

-

-

19051 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

17,800.00

17,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0600064070032

16/07/2021

-

-

19052 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด

PR0600064070165

16/07/2021

-

-

19053 ครุภัณฑ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064070160

16/07/2021

-

-

19054 วัสดุ

61,685.50

61,685.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด

PR0600064070158

16/07/2021

-

-

19055 ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร

88,500.00

88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064070030

16/07/2021

-

-

PR0600064070155

16/07/2021

-

-

PR0600064070173

16/07/2021

-

-

PR0600064070156

16/07/2021

-

-

19056 คาจางเหมาบริการ
19057 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
19058 วัสดุ

3,000.00
15,000.00

2,247.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด
หน ้า 1845

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19059 ครุภัณฑตูเหล็ก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064070031 16/07/2021 -

19060 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600064070277

19/07/2021

-

-

19061 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600064070249

19/07/2021

-

-

19062 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600064070188

19/07/2021

-

-

19063 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600064070259

19/07/2021

-

-

19064 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064070203

19/07/2021

-

-

19065 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600064070272

19/07/2021

-

-

19066 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600064070219

19/07/2021

-

-

หน ้า 1846

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19067 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070197
19/07/2021 -

19068 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600064070268

19/07/2021

-

-

19069 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600064070176

19/07/2021

-

-

19070 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600064070244

19/07/2021

-

-

19071 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อินธกรจินดา

PR0600064070279

19/07/2021

-

-

19072 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600064070247

19/07/2021

-

-

19073 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600064070212

19/07/2021

-

-

หน ้า 1847

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19074 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070225
19/07/2021 -

19075 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600064070276

19/07/2021

-

-

19076 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064070217

19/07/2021

-

-

19077 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064070251

19/07/2021

-

-

19078 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064070235

19/07/2021

-

-

19079 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064070253

19/07/2021

-

-

19080 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600064070242

19/07/2021

-

-

หน ้า 1848

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19081 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070231
19/07/2021 -

19082 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064070246

19/07/2021

-

-

19083 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600064070252

19/07/2021

-

-

19084 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600064070264

19/07/2021

-

-

19085 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600064070227

19/07/2021

-

-

19086 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600064070238

19/07/2021

-

-

19087 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600064070196

19/07/2021

-

-

หน ้า 1849

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19088 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070214
19/07/2021 -

19089 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

PR0600064070250

19/07/2021

-

-

19090 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600064070207

19/07/2021

-

-

19091 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

PR0600064070274

19/07/2021

-

-

19092 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600064070193

19/07/2021

-

-

19093 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064070262

19/07/2021

-

-

19094 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600064070199

19/07/2021

-

-

หน ้า 1850

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19095 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070186
19/07/2021 -

19096 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

PR0600064070233

19/07/2021

-

-

19097 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600064070184

19/07/2021

-

-

19098 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600064070275

19/07/2021

-

-

PR0600064070261

19/07/2021

-

-

19099 วัสดุ

7,470.00

7,470.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สตารวอเตอรฟลเตอร

19100 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

33,400.00

33,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064070035

19/07/2021

-

-

19101 คาซอมแซม

27,300.00

27,300.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PR0600064070266

19/07/2021

-

-

19102 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064070224

19/07/2021

-

-

19103 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064070241

19/07/2021

-

-

หน ้า 1851

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19104 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070218
19/07/2021 -

19105 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600064070243

19/07/2021

-

-

19106 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600064070222

19/07/2021

-

-

19107 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064070221

19/07/2021

-

-

19108 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

PR0600064070213

19/07/2021

-

-

19109 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600064070189

19/07/2021

-

-

19110 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600064070187

19/07/2021

-

-

หน ้า 1852

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19111 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070206
19/07/2021 -

19112 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064070234

19/07/2021

-

-

19113 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600064070228

19/07/2021

-

-

19114 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064070232

19/07/2021

-

-

19115 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

PR0600064070195

19/07/2021

-

-

19116 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600064070201

19/07/2021

-

-

19117 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร สุนทร

PR0600064070226

19/07/2021

-

-

หน ้า 1853

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19118 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070230
19/07/2021 -

19119 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

PR0600064070198

19/07/2021

-

-

19120 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600064070204

19/07/2021

-

-

19121 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064070239

19/07/2021

-

-

19122 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064070190

19/07/2021

-

-

19123 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

PR0600064070236

19/07/2021

-

-

19124 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600064070202

19/07/2021

-

-

หน ้า 1854

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19125 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา จันทรชา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070215
19/07/2021 -

19126 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600064070200

19/07/2021

-

-

19127 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600064070220

19/07/2021

-

-

19128 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600064070205

19/07/2021

-

-

19129 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064070192

19/07/2021

-

-

19130 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600064070194

19/07/2021

-

-

19131 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064070237

19/07/2021

-

-

หน ้า 1855

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19132 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070210
19/07/2021 -

19133 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารยา พรหมจําปา

PR0600064070257

19/07/2021

-

-

19134 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร ไพรวัลย

PR0600064070260

19/07/2021

-

-

19135 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไลลักษณ มิ่งสมร

PR0600064070256

19/07/2021

-

-

19136 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายใจ ปนกลาง

PR0600064070255

19/07/2021

-

-

19137 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรธิตา แซฮอ

PR0600064070174

19/07/2021

-

-

19138 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยา โกมาลภัตร

PR0600064070181

19/07/2021

-

-

หน ้า 1856

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19139 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทาวรรณ ผูกศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070180
19/07/2021 -

19140 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนัญพร อายุยืน

PR0600064070182

19/07/2021

-

-

19141 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ฉายา

PR0600064070178

19/07/2021

-

-

19142 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 8 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล จันมา

PR0600064070183

19/07/2021

-

-

19143 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 9 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

PR0600064070185

19/07/2021

-

-

19144 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

PR0600064070175

19/07/2021

-

-

19145 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600064070245

19/07/2021

-

-

หน ้า 1857

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19146 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070269
19/07/2021 -

19147 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064070248

19/07/2021

-

-

19148 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600064070216

19/07/2021

-

-

19149 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600064070229

19/07/2021

-

-

19150 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600064070254

19/07/2021

-

-

19151 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064070209

19/07/2021

-

-

19152 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064070179

19/07/2021

-

-

หน ้า 1858

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19153 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070177
19/07/2021 -

19154 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064070258

19/07/2021

-

-

19155 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064070240

19/07/2021

-

-

19156 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064070273

19/07/2021

-

-

19157 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600064070265

19/07/2021

-

-

19158 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

PR0600064070280

19/07/2021

-

-

19159 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา บุญเฟรือง

PR0600064070270

19/07/2021

-

-

หน ้า 1859

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19160 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070211
19/07/2021 -

19161 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064070223

19/07/2021

-

-

19162 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600064070278

19/07/2021

-

-

19163 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600064070191

19/07/2021

-

-

19164 ขออนุมัติซื้อ

66,600.00

66,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.บี.แอล.เฟอรนิเจอร จํากัด

PO0600064070041

20/07/2021

-

-

19165 ขออนุมัติซื้อ

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.บี.แอล.เฟอรนิเจอร จํากัด

PO0600064070039

20/07/2021

-

-

19166 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

16,788.30

16,788.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพพลาย จํากัด

PO0600064070040

20/07/2021

-

-

19167 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

1,487.30

1,487.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล ซัพพลาย จํากัด

PR0600064070300

20/07/2021

-

-

19168 ครุภัณฑเครื่องปรับความขุน

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส จํากัด

PO0600064070036

20/07/2021

-

-

19169 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

PR0600064070285

20/07/2021

-

-

หน ้า 1860

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19170 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070283
20/07/2021 -

19171 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600064070286

20/07/2021

-

-

19172 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600064070284

20/07/2021

-

-

19173 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064070281

20/07/2021

-

-

19174 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600064070299

20/07/2021

-

-

19175 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพัฒน ภุชชงค

PR0600064070298

20/07/2021

-

-

19176 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลฉัตร พรอมไธสง

PR0600064070296

20/07/2021

-

-

หน ้า 1861

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19177 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070295
20/07/2021 -

19178 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิญญา ประภาโต

PR0600064070294

20/07/2021

-

-

19179 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา

PR0600064070297

20/07/2021

-

-

19180 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สายทิพย พุมเพชร

PR0600064070289

20/07/2021

-

-

19181 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ เลิศโพธิ์ดํารงชัย

PR0600064070290

20/07/2021

-

-

19182 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600064070291

20/07/2021

-

-

19183 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600064070288

20/07/2021

-

-

19184 รถเข็นสแตนเลส

12,198.00

12,198.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง

PO0600064070037

20/07/2021

-

-

หน ้า 1862

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19185 วัสดุ
19186 เครื่องสํารองไฟฟา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00
50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070306
20/07/2021 -

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064070038

20/07/2021

-

-

PO0600064070043

21/07/2021

-

-

PR0600064070316

21/07/2021

-

-

19187 ขออนุมัติจางเหมาการผลิตวิดีทัศนเพื่อการเรียนรู โครงการคาย
วิทยาศาสตรสัญจร 8 เรื่อง จํานวน 1 งาน
19188 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 6 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

110,000.00

19189 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ - เครื่องดูดจายสารละลายปริมาตร 1-10 มิลลิลิตร
จํานวน 10 เครื่อง
19190 ขออนุมัติซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง จํานวน 13 เครื่อง

104,000.00

104,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

PO0600064070044

21/07/2021

-

-

236,470.00

236,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

PO0600064070042

21/07/2021

-

-

19191 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตาพร สุตธัมโม

PR0600064070309

21/07/2021

-

-

19192 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิกา การบรรจง

PR0600064070313

21/07/2021

-

-

19193 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศตายุ คีรีเลิศ

PR0600064070315

21/07/2021

-

-

19194 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรจีรา รุงโรจน

PR0600064070310

21/07/2021

-

-

9,000.00

110,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันตา พิมพสกุล
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัตติ พัฒนพารากุล

หน ้า 1863

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19195 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรณิชา ชํานิงาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070311
21/07/2021 -

19196 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศวดี นิ่มนวล

PR0600064070312

21/07/2021

-

-

19197 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานันดร โกสุมวัชราภรณ

PR0600064070314

21/07/2021

-

-

19198 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600064070344

21/07/2021

-

-

19199 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600064070326

21/07/2021

-

-

19200 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064070331

21/07/2021

-

-

19201 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064070335

21/07/2021

-

-

หน ้า 1864

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19202 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070318
21/07/2021 -

19203 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064070336

21/07/2021

-

-

19204 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064070338

21/07/2021

-

-

19205 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600064070342

21/07/2021

-

-

19206 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600064070325

21/07/2021

-

-

19207 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064070330

21/07/2021

-

-

19208 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสวง เกิดสวัสดิ์

PR0600064070324

21/07/2021

-

-

หน ้า 1865

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19209 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070320
21/07/2021 -

19210 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064070333

21/07/2021

-

-

19211 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600064070323

21/07/2021

-

-

19212 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064070327

21/07/2021

-

-

19213 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064070322

21/07/2021

-

-

19214 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064070319

21/07/2021

-

-

19215 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064070339

21/07/2021

-

-

หน ้า 1866

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19216 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070332
21/07/2021 -

19217 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600064070341

21/07/2021

-

-

19218 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600064070337

21/07/2021

-

-

19219 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064070328

21/07/2021

-

-

19220 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064070340

21/07/2021

-

-

19221 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

PR0600064070329

21/07/2021

-

-

PO0600064070045

21/07/2021

-

-

19222 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ - ตูปลอดเชื้อ Class II จํานวน 1 ชุด

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

19223 ขออนุมัติคาซอมแซมแและบํารุงรักษา

76,954.40

76,954.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด

PO0600064070046

22/07/2021

-

-

19224 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ

68,990.00

68,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด

PO0600064070048

22/07/2021

-

-

หน ้า 1867

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19225 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องลดความชื้น 1 ตู
19226 ขออนุมัติจางทําสแตน 1 รายการ
19227 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,467.30
29,920.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
16,467.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด เอ็นยิ PO0600064070047 22/07/2021 เนียริ่ง จํากัด
29,920.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ
PO0600064070053 23/07/2021 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

PR0600064070381

23/07/2021

-

-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

PO0600064070052

23/07/2021

-

-

19229 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑาทิพ จําปาเทศ

PR0600064070378

23/07/2021

-

-

19230 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064070384

23/07/2021

-

-

19231 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064070383

23/07/2021

-

-

19232 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600064070371

23/07/2021

-

-

19233 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600064070364

23/07/2021

-

-

19228 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ -ตูอบลมรอน จํานวน 1 ตู

หน ้า 1868

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19234 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070361
23/07/2021 -

19235 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064070372

23/07/2021

-

-

19236 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064070370

23/07/2021

-

-

19237 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064070360

23/07/2021

-

-

19238 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064070382

23/07/2021

-

-

19239 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064070379

23/07/2021

-

-

19240 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064070377

23/07/2021

-

-

หน ้า 1869

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19241 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070376
23/07/2021 -

19242 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064070374

23/07/2021

-

-

19243 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600064070363

23/07/2021

-

-

19244 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064070358

23/07/2021

-

-

19245 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600064070365

23/07/2021

-

-

19246 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064070380

23/07/2021

-

-

19247 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064070369

23/07/2021

-

-

หน ้า 1870

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19248 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070375
23/07/2021 -

19249 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064070366

23/07/2021

-

-

19250 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600064070359

23/07/2021

-

-

19251 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064070373

23/07/2021

-

-

19252 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ - คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบที่ 1 จํานวน 24
เครื่อง
19253 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องทําความสะอาดดวยคลื่นความถี่สูง จํานวน
1 ชุด
19254 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

261,491.99

PO0600064070050

23/07/2021

-

-

19255 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

261,491.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

42,265.00

42,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

PO0600064070055

27/07/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อโรชา บรรจงการ

PR0600064070386

27/07/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

PR0600064070388

27/07/2021

-

-

หน ้า 1871

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19256 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070393
27/07/2021 -

19257 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064070395

27/07/2021

-

-

19258 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600064070403

27/07/2021

-

-

19259 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600064070391

27/07/2021

-

-

19260 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600064070405

27/07/2021

-

-

19261 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600064070400

27/07/2021

-

-

19262 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064070406

27/07/2021

-

-

หน ้า 1872

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19263 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070397
27/07/2021 -

19264 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064070396

27/07/2021

-

-

19265 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

PR0600064070402

27/07/2021

-

-

19266 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600064070399

27/07/2021

-

-

19267 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

PR0600064070392

27/07/2021

-

-

19268 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600064070410

27/07/2021

-

-

19269 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600064070390

27/07/2021

-

-

หน ้า 1873

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19270 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070394
27/07/2021 -

19271 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600064070398

27/07/2021

-

-

19272 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600064070389

27/07/2021

-

-

19273 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064070407

27/07/2021

-

-

19274 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

PR0600064070387

27/07/2021

-

-

19275 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064070408

27/07/2021

-

-

19276 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิกานต รังษี

PR0600064070411

27/07/2021

-

-

หน ้า 1874

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19277 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064070409
27/07/2021 -

19278 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600064070404

27/07/2021

-

-

19279 จางตัดตนไม

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ อันทะระ

PR0600064070385

27/07/2021

-

-

19280 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ - จํานวน 2 รายการ

80,892.00

80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PO0600064070056

29/07/2021

-

-

19281 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-ตูปลอดเชื้อไมอัดสัก จํานวน 1 ตู

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริวิทยาภัณฑ ไบโอเทค (ประเทศไทย)

PO0600064070057

29/07/2021

-

-

19282 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม ๒ ตําแหนง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

PO0600064070060

29/07/2021

-

-

19283 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตําแหนง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

PO0600064070059

29/07/2021

-

-

19284 คาจางถายเอกสารเขาเลม

8,880.00

8,880.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0600064070433

30/07/2021

-

-

19285 จางทําผามานอาคารเสนาะ อูนากูล 3 ชั้น 12 หอง 6

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง สินทวีผามาน

PR0208064040049

01/07/2564

-

-

19286 ตรวจเช็ครถยนตประจําป ถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล รถยนต
หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ

26,667.82

26,667.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูดี ทรัคส คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด

PR0208064060046

01/07/2564

-

-

PR0208064070004

01/07/2564

-

-

19287 จัดซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับเติมรถยนตของมหาวิทยาลัย หมายเลข
ทะเบียน บธ 9398 จบ

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารไพศาล ออโตเซลส

หน ้า 1875

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19288 ขออนุมัติจางซอมแซมและเปลี่ยนหนังหุมเบาะนั่งผูโดยสาร รถยนต
หมายเลขทะเบียน นข 3720

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,030.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

31,030.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน วีทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064070006
05/07/2564 -

19289 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมอาคารสถานที่ทั่วไปและซอมแซม
ยานพาหนะ จํานวน 11 รายการ

18,494.00

18,494.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064050044

06/07/2564

-

-

19290 จางเหมาซอมแซมหองน้ําชาย/หญิง อาคารสระวายน้ํา จํานวน 4
รายการ

17,300.00

17,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ ธัญญารักษ

PR0208064060023

06/07/2564

-

-

19291 จัดซื้อถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร อาคารที่พักบุคลากร จํานวน 2 ถัง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064070010

07/07/2564

-

-

19292 ซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมเครื่องตัดหญา และเครื่องตัดแตงกิ่งไม

9,570.00

9,570.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

PR0208064070011

07/07/2564

-

-

19293 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตรของมหาวิทยาลัย

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชทาใหม

PR0208064070013

07/07/2564

-

-

19294 จัดซื้อสีทาถนนและแปรงทาสี

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064070014

07/07/2564

-

-

19295 ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับติดตาขายปองกันสัตวปกทั่วไปบริเวณดานขาง
โรงยิมเนเซียม หนาอาคารที่พักบุคลากร จํานวน 5 รายการ

5,535.00

5,535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064070017

09/07/2564

-

-

19296 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลม

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064080071

10/08/2021

-

-

19297 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมึกพิมพ)

6,206.00

6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR0206064080069

10/08/2021

-

-

หน ้า 1876

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19298 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,250.00

19299 ขออนุมัติจัดซื้อ จานลวดลายผาบานปก พรอมผารอง จํานวน 20 ชุด

50,000.00

19300 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและเครื่องดื่มรับรอง จํานวน 5 รายการ

6,070.00

19301 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ และหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร จํานวน
2 รายการ
19302 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร และโทรศัพทไรสาย จํานวน 2
รายการ
19303 ขออนุมัติจัดซื้อ เกาอี้ทํางาน จํานวน 7 ตัว

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064080278
30/08/2021 -

PR0206064080007

02/08/2021

-

-

6,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206064080009

02/08/2021

-

-

5,950.00

5,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080130

17/08/2021

-

-

18,680.00

18,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080127

17/08/2021

-

-

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR0206064080128

17/08/2021

-

-

19304 ขออนุมัติจัดซื้อ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840*2160 ฟกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง
19305 ขออนุมัติจัดจางซอมติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม เปลี่ยนโชคประตูบานสวิง
คู-เดี่ยว และอุปกรณ จํานวน 10 รายการ
19306 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน
จํานวน 1 เครื่อง
19307 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 1 งาน

15,301.00

15,301.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064080129

17/08/2021

-

-

78,200.00

78,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0206064080074

02/08/2021

-

-

19308 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึกและวัสดุ จํานวน 2 รายการ (เสพติด)

16,410.00

19309 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 3 รายการ
19310 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก (กระเปา) จํานวน 100 ใบ
19311 ขออนุมัติจัดซื้อ ตรายาง และลูกกุญแจประตู จํานวน 2 รายการ

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064080045

06/08/2021

-

-

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064080048

06/08/2021

-

-

PR0206064080090

13/08/2021

-

-

16,260.00

16,410.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ อินตะ/บ.ดีฟารมาซี จํากัด/ บ.
ไปรษณียไทย จํากัด
16,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080092

13/08/2021

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง พัชรา ชื่นเบิกบาน

PR0206064080088

13/08/2021

-

-

PR0206064080091

13/08/2021

-

-

410.00

410.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค/กุญแจทอง

หน ้า 1877

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19312 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและงานบาน รวม 18 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,401.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,401.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด SMEs

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064080094
13/08/2021 -

19313 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพและเมาสไรสาย จํานวน 6 รายการ

8,110.00

8,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080126

17/08/2021

-

-

19314 ขออนุมัติจัดซื้อ ตูลําโพงอเนกประสงค จํานวน 4 เครื่อง

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064080125

17/08/2021

-

-

19315 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประปา วัสดุไฟฟา และอุปกรณชาง จํานวน 25
รายการ
19316 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet CF283A 4 กลอง

40,270.00

40,270.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0206064080260

27/08/2021

-

-

10,120.00

10,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080261

27/08/2021

-

-

19317 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080262

27/08/2021

-

-

19318 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080295

31/08/2021

-

-

19319 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ Hp LaserJet CF279A จํานวน 4
กลอง
19320 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อฉากหลังสําหรับถายภาพ / ถายวีดีโอ พรอม
อุปกรณแขวนผางานถายภาพ เพื่อเปนฉากหลังสําหรับงานประชุม งาน
อบรม งานถายภาพ และงานอื่นๆ ที่ตองการตัดฉากในระบบถายทอดสด

8,520.00

8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080294

31/08/2021

-

-

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064080050

06/08/2021

-

-

19321 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 3 รายการ เพื่อทดแทน
เครื่องเดิมที่ชํารุด
19322 ขออนุมัติเบิกคาทํารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2563
สําหรับนํามาแจกใหผูบริหาร และคณะกรรมการประเมินฯ
19323 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อครุภัณฑ

71,284.00

PR0206064080123

17/08/2021

-

-

PR0206064080158

20/08/2021

-

-

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064070221

02/08/2021

-

-

19324 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อครุภัณฑ

90,415.00

90,415.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064070217

02/08/2021

-

-

PR0206064080061

09/08/2021

-

-

19325 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อชุดไสกรองคารบอนกัมนันตพรอมหลอดอุลต
ราไวโอเล็ต

9,250.00

9,680.00

71,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
9,250.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

9,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล
หน ้า 1878

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19326 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสารพรอมเย็บเลมและเขาปก
19327 ขออนุมัติจัดจางทําวีดีทัศนแนะนํากองบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม เพื่อใชเปดแสดงแนะนําใน
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ ม.บูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
19328 ขออนุมัติเบิกคาของใชเพื่อตกแตงสถานที่ สําหรับงานเกษียณ ของ
สํานักงานอธิการบดี ตามโครงการ รอยรักรวมใจ สานใจมุทิตา ประจําป
2564 วันที่ 16 ก.ย. 64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00
98,000.00

3,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส
98,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันตา พิมพสกุล

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ณ แฟชั่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064080237
26/08/2021 PR0206064080010

02/08/2021

-

-

PR0206064080246

26/08/2021

-

-

19329 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องพิมพ

21,900.00

21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080082

11/08/2021

-

-

19330 ขอความเห็นชอบเสนอจางขนยายเอกสาร

11,675.00

11,675.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัย บัวคํา

PR0206064080080

11/08/2021

-

-

19331 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080083

11/08/2021

-

-

19332 ขอความเห็นชอบเสนอจางงานฐานคอนกรีตตูคอนเทนเนอร

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

PR0206064080145

19/08/2021

-

-

19333 ขอความเห็นชอบเสนอจางยายตูคอนเทนเนอร

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

PR0206064080143

19/08/2021

-

-

PR0206064080248

26/08/2021

-

-

PR0206064080232

26/08/2021

-

-

PR0206064080004
PR0206064080002
PR0206064080005
PR0206064080001
PR0206064080003

01/08/2021
01/08/2021
01/08/2021
01/08/2021
01/08/2021

-

-

PR0206064080038

04/08/2021

-

-

19334 ขอความเห็นชอบจางทํากุญแจ
19335 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองแว็บแคมพรอมหูฟง
19336
19337
19338
19339
19340

ขออนุมัติซอมแซมทอน้ําทิ้ง จํานวน 2 หอง
ขออนุมัติเบิกเงินวัสดุซอมแซม จํานวน 6 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุในการทาสี จํานวน 4 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาบริการตรวจสอบและแกกระแสไฟฟาขัดของ
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี จํานวน 13
รายการ
19341 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 8 รายการ

250.00
13,350.00

250.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ
13,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

8,025.00
3,461.00
2,546.60
3,869.17
7,197.36

8,025.00 เฉพาะเจาะจง
3,461.00 เฉพาะเจาะจง
2,546.60 เฉพาะเจาะจง
3,869.17 เฉพาะเจาะจง
7,197.36 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
รานไถเส็ง
การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน
บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

1,300.05

1,300.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
หน ้า 1879

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19342 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล ขนาด 100x150 เซ็ฯติเมตร จํานวน 5
แผน
19343 ขออนุมัติเบิกเงินคาบริการตรวจสอบและแกไขกระแสไฟฟาแรงสูง
ขัดของ
19344 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 4 รายการ
19345 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค ทะเบียน ขค-5391
ชลบุรี ชลบุรี จํานวน 3 รายการ
19346 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถจักรยนยนต ทะเบียน คษฉ-729 ชลบุ รี
จํานวน 4 รายการ
19347 ขออนุมัติเบิกเงินคาปะยางรถอีแตน
19348 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถน้ําคันใหญ
19349 ขออนุมติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ํา
19350 ขออนุมัติเบิกเงินคาไสปากกา
19351 ขออนุมัติเบิกเงินคากอกสนามล็อคกุญแจ ขนาด 1/2 พรอมกุญแจ
จํานวน 4 ตัว
19352 ขออนุมัติเบิกเงินคาสายรัดเคเบิ้ลไทร ขนาด 10 นิ้ว (100เสน/ถุง)
จํานวน 10 ถุง
19353 ขออนุมัติเบิกเงินคาลอเดือย 4 นิ้ว จํานวน 4 ลอ
19354 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถเกง ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี
19355 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางรถยนต ขนาด 195R14 จํานวน 4 เสน
19356 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องมือชาง จํานวน 4 รายการ
19357 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 13 รายการ
19358 ขออนุมัติเบิกเงินคาแผนพื้นคอนกรีต ขนาด 35x3 เมตร จํานวน 30
แผน
19359 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรัอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
19360 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถบัสปรับอากาศ จํานวน 35 ที่นั่ง ทะเบียน
40-0497 ชลบุรี
19361 ขออนุมัติเบิกเงินเทปพันสายไฟ จํานวน 5 แถว
19362 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถกะบะ ทะเบียน กน-7637 ชลบุรี
จํานวน 9 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,350.00
287.97

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
287.97 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค บางแสน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064080041
04/08/2021 PR0206064080032

04/08/2021

-

-

781.00
4,850.31

781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
4,850.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีฮอนดา ออโตโมบิล จํากัก

PR0206064080037
PR0206064080044

04/08/2021
06/08/2021

-

-

3,020.00

3,020.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206064080085

12/08/2021

-

-

PR0206064080084
PR0206064080102
PR0206064080097
PR0206064080105
PR0206064080100

12/08/2021
14/08/2021
14/08/2021
14/08/2021
14/08/2021

-

-

PR0206064080099

14/08/2021

-

-

749.00
7,800.00
30,500.00
1,165.00
900.00
500.00

V-TEC-MOTOR
749.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง

7,800.00 เฉพาะเจาะจง
30,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,165.00 เฉพาะเจาะจง
900.00 เฉพาะเจาะจง

นางธมน ตัญกาญจน
นายสายัณห พึ่งสังวาลย
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

856.00
11,543.16
7,400.00
1,675.00
2,049.70
12,840.00

856.00 เฉพาะเจาะจง
11,543.16 เฉพาะเจาะจง
7,400.00 เฉพาะเจาะจง
1,675.00 เฉพาะเจาะจง
2,049.70 เฉพาะเจาะจง
12,840.00 เฉพาะเจาะจง

รานไถเส็ง
บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด
ส.อารยยางยนต
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
รานไถเส็ง

PR0206064080104
PR0206064080103
PR0206064080098
PR0206064080169
PR0206064080170
PR0206064080167

14/08/2021
14/08/2021
14/08/2021
22/08/2021
22/08/2021
22/08/2021

-

-

963.00
41,088.00

963.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

PR0206064080163
PR0206064080164

22/08/2021
22/08/2021

-

-

PR0206064080168
PR0206064080172

22/08/2021
23/08/2021

-

-

750.00
9,362.50

750.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
9,362.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต
หน ้า 1880

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19363 ขออนุมัติเบิกเงินคาตรวจสอบคามาตรฐานน้ําผิวดิน
1,190.00
19364 จัดซื้อสารกําจัดแมลงและวัชพืชภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 รายการ
8,110.00

19365 รวมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

3,000.00

19366 จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน ตั้งแตวันที่ 10-28
ก.ค. 2564
19367 จัดซื้อโคมไฟฟาหัวเสาโซลาเซลล จํานวน 50 โคม

14,719.78
22,950.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,190.00 เฉพาะเจาะจง คณะสาธารณสุข ม.บูรพา
8,110.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูวดล การเกษตร

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ ซี.ที.วี.นิวส และหนังสือพิมพเหลือง
จันทนิวส
14,719.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส อินเตอร
เซอรวิส จํากัด
22,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064080264
29/08/2021 PR0208064070022
01/08/2564 -

PR0208064070032

01/08/2564

-

-

PR0208064070020

02/08/2564

-

-

PR0208064070012

03/08/2564

-

-

19368 จางทําผารองรีด จํานวน 40 ผืน

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไหมพรม

PR0208064080005

04/08/2564

-

-

19369 ปมลูกกุญแจหอพักนิสิต 3 จํานวน 130 ดอก

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร โชติผล

PR0208064080006

04/08/2564

-

-

23,400.00

23,400.00 เฉพาะเจาะจง รานวอเตอรคลีน

PR0208064080007

04/08/2564

-

-

PR0208064080008

04/08/2564

-

-

19370 จัดซื้อไสกรองเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น ของหอพักนิสิต 2,3
19371 จัดซื้อเตารีด จํานวน 6 เครื่อง สําหรับใชงานในหอพักนิสิต 2,3

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทบุรีโทรทัศนบริการ จํากัด

19372 จัดซื้อยาสามัญประจําบาน จํานวน 35 รายการ

19,032.00

19,032.00 เฉพาะเจาะจง ชัชชัยเภสัช

PR0208064080009

04/08/2564

-

-

19373 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม (500 แผน) จํานวน 500 รีม
สําหรับใชงานในหองธุรการ
19374 จัดซื้อ RAM DDR4 (2666) 8GB สําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
ผูบริหาร (หอง S604)
19375 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA และถานอัลคาไลน AAA สําหรับใชงานกับ
อุปกรณโสตทัศนูปกรณของฝายเทคโนโลยีการศึกษา
19376 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด

PR0208064080010

04/08/2564

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส

PR0208064080011

04/08/2564

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด

PR0208064080012

04/08/2564

-

-

1,970.00

1,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064080013

05/08/2564

-

-

หน ้า 1881

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19377 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 2768 จบ
19378 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
และอาคารผาสุข กุลละวณิชย จํานวน 11 รายการ
19379 ซื้อการดจอเครื่องคอมพิวเตอร (Display Card GeForce GTX 1060
6GB)
19380 จางยายโปรเจคเตอรและอุปกรณในหองประชุม S606 พรอมซอมฝาทาสี
19381 ซอมเกาอี้จัดเลี้ยงบริเวณที่นั่งและพนักพิง จํานวน 4 ตัว
19382 ซอมชุดระบบจายกําลังไฟฟา Charger tita N 48 v. 25A.

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,385.00

12,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064080014
05/08/2564 -

23,600.00

23,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ

PR0208064080015

05/08/2564

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส

PR0208064080016

05/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี

PR0208064060018

06/08/2564

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง ประสิทธิ์ทําเบาะ

PR0208064070008

06/08/2564

-

-

PR0208064070009

06/08/2564

-

-

16,050.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด

19383 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 12,476 แผน

4,326.48

4,326.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064070023

06/08/2564

-

-

19384 จัดซื้อวัสดุสําหรับกั้นและลอมบอปลาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3
รายการ
19385 จัดซื้อการดจอเครื่องคอมพิวเตอร (Display Card GeForce GTX
1060 6GB)
19386 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 125 A จํานวน 8 กลอง สําหรับใชงานในหอง
ธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
19387 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จํานวน 2 กลอง สําหรับใชงานในหองธุรการ
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
19388 จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคาร 100 ป สมเด็จพระ
ศรีนครินทร และอาคารผาสุข กุลละวณิชย จํานวน 20 เครื่อง
19389 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนอะไหลรถยนต หมายเลขทะเบียน
นข 2768 จบ
19390 จัดซื้อน้ํามันสําหรับเติมเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตร
19391 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนอะไหลรถยนต หมายเลขทะเบียน
นข 2768 จบ

9,780.00

9,780.00 เฉพาะเจาะจง รานสุขสวัสดิ์

PR0208064070026

06/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส

PR0208064070031

06/08/2564

-

-

22,800.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จํากัด

PR0208064070034

06/08/2564

-

-

PR0208064070035

06/08/2564

-

-

PR0208064080032

06/08/2564

-

-

2,500.00
14,000.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจริญกิจเซลส แอนด เซอรวิส
14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน หวังศิริ

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064080033

06/08/2564

-

-

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชทาใหม

PR0208064080035

06/08/2564

-

-

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064080066

09/08/2564

-

-

หน ้า 1882

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19392 จางเหมาตัดเย็บผา (พรอมอุปกรณ) จํานวน 2 ชุด สําหรับใชในงาน
ประชุมและพิธีการ
19393 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับลางทําความสะอาดอาคารที่พักบุคลากร ชั้น
8 และบานพักรับรองวิลลา จํานวน 9 รายการ
19394 ถายน้ํามันเครื่องและซอมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนตหมายเลข
ทะเบียน กง 8068 จบ
19395 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมแซมสุขภัณฑและอาคารสถานที่ จํานวน 34
รายการ
19396 จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ และเครื่องกรองน้ํา
19397 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 7,553 แผน
19398 จางปะยางรถยนตหมายเลขทะเบียน กง 8068 จบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไหมพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064080036
10/08/2564 -

9,920.00

9,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)

PR0208064080037

10/08/2564

-

-

17,855.00

17,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

PR0208064060048

11/08/2564

-

-

52,990.00

52,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR0208064070030

11/08/2564

-

-

75,890.00

75,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064080039

11/08/2564

-

-

PR0208064080040

11/08/2564

-

-

PR0208064080041

11/08/2564

-

-

2,618.84
150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,618.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชยจันทบุรี จํากัด

19399 จัดซื้อตะเกียงน้ํามันสแตนเลส แบบมีกอก จํานวน 1 คู

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมบุญ

PR0208064080042

11/08/2564

-

-

19400 จางทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 7 รายการ

8,035.00

8,035.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

PR0208064070024

20/08/2564

-

-

19401 จัดซื้ออากาศยานไรคนขับ จํานวน 2 ลํา

40,228.00

40,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208064080048

20/08/2564

-

-

19402 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพจากกลองวงจรปดและเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
1 kVA
19403 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการจําลองการซอมโดรนในเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
19404 จัดซื้อเครื่องติดตามรถยนต (GPS) จํานวน 2 เครื่อง สําหรับติดตั้งใน
รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ และ กง 8068 จบ
19405 ซอมแซมเครื่องตัดหญาแบบลอเข็น

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064080049

20/08/2564

-

-

10,840.00

10,840.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064080051

20/08/2564

-

-

16,906.00

16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส จํากัด

PR0208064080054

20/08/2564

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

PR0208064080056

23/08/2564

-

-

19406 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง

17,800.00

17,800.00 เฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด

PR0208064080060

23/08/2564

-

-

หน ้า 1883

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19407 จัดซื้ออวนลอมเชือกไนลอน ขนาดตาหาง 3 ซม. สูง 3 ม. ยาว 25 ม.
พรอมทุนลอยและโซถวง
19408 จางซอมแซมลิฟตอาคารเรียนรวม (เปลี่ยน RM POSITECTOR
อุปกรณตรวจจับระดับชั้น)
19409 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,750.00 เฉพาะเจาะจง รานสุขสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064080061
23/08/2564 -

18,404.00

18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด

PR0208064080063

23/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สุริโย

PR0209064080002

02/08/2021

-

-

19410 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา สิงหโต

PR0209064080001

02/08/2021

-

-

19411 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมคอกเลี้ยงแพะ สําหรับ
โครงการฟารมแพะ เพื่อการหารายได
19412 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารและเขาเลมรายงาน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี กอง
บริหารวิทยาเขตสระแกว ประจําปการศึกษา 2563

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย วาระโว

PR0209064080007

04/08/2021

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป

PR0209064080010

09/08/2021

-

-

19413 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู
19414 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องสับหญาสําหรับใชในโครงการฟารม
แพะ เพื่อการหารายได
19415 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาอาหาร 16% โปรตีน สําหรับใหอาหารแพะ
ในโครงการฟารมแพะ เพื่อการหารายได
19416 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถไถ หมายเลขทะเบียน ตค
4888 สระแกว
19417 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับติดตั้งทอน้ํายาเครื่องปรับอากาศ
ความยาว 16 เมตร
19418 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน

54,200.00

54,200.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง

PR0209064080009

09/08/2021

-

-

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปฏิพงศ อินดัสทรี จํากัด

PR0209064080012

10/08/2021

-

-

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

PR0209064080013

10/08/2021

-

-

19419 ขอนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถไถ หมายเลขทะเบียน ตค
4888 สระแกว

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์บริการ

PR0209064080015

11/08/2021

-

-

14,130.00

14,130.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สหพัฒนาการชาง

PR0209064080014

11/08/2021

-

-

2,803.00

2,803.00 เฉพาะเจาะจง รานแบตเตอรรี่ รานดีดวัฒนา
รานหนุมไดนาโม รานศูนยถายเอกสารไทยแกว
รานสมสวนบูติค รานน้ําดื่มตราโฟกัส

PR0209064080016

13/08/2021

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์บริการ

PR0209064080023

17/08/2021

-

-

หน ้า 1884

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19420 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080060
18/08/2021 -

19421 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน บัวศรี

PR0209064080057

18/08/2021

-

-

19422 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข จูมพิมาย

PR0209064080058

18/08/2021

-

-

19423 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

PR0209064080062

18/08/2021

-

-

19424 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนิติ นาคเจริญพีรวิ

PR0209064080055

18/08/2021

-

-

19425 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลนภา ผองศรีงาม

PR0209064080070

18/08/2021

-

-

19426 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา โคตรปญญา

PR0209064080073

18/08/2021

-

-

19427 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209064080072

18/08/2021

-

-

19428 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209064080075

18/08/2021

-

-

19429 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา ธรรมสอน

PR0209064080078

18/08/2021

-

-

หน ้า 1885

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19430 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080052
18/08/2021 -

19431 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209064080041

18/08/2021

-

-

19432 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา หุนประการ

PR0209064080043

18/08/2021

-

-

19433 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนียวรรณ สังขทุม

PR0209064080037

18/08/2021

-

-

19434 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพสุดา แกวแกมจันทร

PR0209064080045

18/08/2021

-

-

19435 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209064080039

18/08/2021

-

-

19436 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209064080053

18/08/2021

-

-

19437 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล วังภูงา

PR0209064080049

18/08/2021

-

-

19438 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสณพัชร ศิริวงษพานิชย

PR0209064080048

18/08/2021

-

-

19439 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต บรรลือศักดิ์

PR0209064080040

18/08/2021

-

-

หน ้า 1886

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19440 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080044
18/08/2021 -

19441 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209064080054

18/08/2021

-

-

19442 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209064080061

18/08/2021

-

-

19443 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเดช ศรีจันทร

PR0209064080042

18/08/2021

-

-

19444 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209064080047

18/08/2021

-

-

19445 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209064080051

18/08/2021

-

-

19446 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุณยวัทน กุลวงศ

PR0209064080063

18/08/2021

-

-

19447 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209064080056

18/08/2021

-

-

19448 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ศรีสุนทร

PR0209064080059

18/08/2021

-

-

19449 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชนชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

PR0209064080035

18/08/2021

-

-

9,000.00 คัดเลือก

น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

หน ้า 1887

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19450 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชนชน ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080028
18/08/2021 -

19451 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชนชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209064080025

18/08/2021

-

-

19452 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชนชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209064080027

18/08/2021

-

-

19453 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชนชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209064080031

18/08/2021

-

-

19454 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร สังขทอง

PR0209064080024

18/08/2021

-

-

19455 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209064080032

18/08/2021

-

-

19456 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร แยมกลัด

PR0209064080034

18/08/2021

-

-

19457 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริวัติ วิสูตรตระการ

PR0209064080029

18/08/2021

-

-

19458 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209064080026

18/08/2021

-

-

19459 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญพิมล แหวนประเสริฐ

PR0209064080071

18/08/2021

-

-

หน ้า 1888

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19460 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐิติพันธ คชราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080076
18/08/2021 -

19461 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209064080080

18/08/2021

-

-

19462 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209064080079

18/08/2021

-

-

19463 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209064080074

18/08/2021

-

-

19464 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสํานักงานและวัสดุอุปกรณงานภาคสนาม

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงทิพยการไฟฟา

PR0209064080083

18/08/2021

-

-

19465 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับการประชาสัมพันธโครงการ
โคตาปนสุข
19466 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาแพะเนื้อลูกผสมบอร (รุน) เพื่อใชใน
โครงการฟารมแพะ เพื่อหารายได
19467 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาแพะเนื้อลูกผสมผสมแองโกลนูเบียน เพื่อใช
ในโครงการฟารมแพะ เพื่อหารายได
19468 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

3,641.00

3,641.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209064080046

18/08/2021

-

-

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม เสถียรดํารงกุล

PR0209064080082

18/08/2021

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสังวร ขอมดําดิน

PR0209064080077

18/08/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209064080104

19/08/2021

-

-

19469 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ ไกรญาติ

PR0209064080097

19/08/2021

-

-

19470 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

PR0209064080106

19/08/2021

-

-

หน ้า 1889

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19471 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080109
19/08/2021 -

19472 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209064080112

19/08/2021

-

-

19473 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209064080120

19/08/2021

-

-

19474 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209064080119

19/08/2021

-

-

19475 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209064080117

19/08/2021

-

-

19476 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศญา บํานาญนพวงศ

PR0209064080116

19/08/2021

-

-

19477 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา โอเรือง

PR0209064080118

19/08/2021

-

-

19478 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิสา รุธิระวุฒิ

PR0209064080098

19/08/2021

-

-

19479 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209064080086

19/08/2021

-

-

19480 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209064080099

19/08/2021

-

-

หน ้า 1890

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19481 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080087
19/08/2021 -

19482 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209064080090

19/08/2021

-

-

19483 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209064080094

19/08/2021

-

-

19484 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209064080095

19/08/2021

-

-

19485 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209064080084

19/08/2021

-

-

19486 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209064080085

19/08/2021

-

-

19487 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209064080091

19/08/2021

-

-

19488 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี หัสดง

PR0209064080103

19/08/2021

-

-

19489 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา สิงหโต

PR0209064080115

19/08/2021

-

-

19490 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209064080108

19/08/2021

-

-

หน ้า 1891

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19491 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตพันธ ยินดีสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080100
19/08/2021 -

19492 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพธีรเอก สีดา

PR0209064080101

19/08/2021

-

-

19493 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209064080105

19/08/2021

-

-

19494 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ทองพรหม

PR0209064080111

19/08/2021

-

-

19495 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒณ จิตสัตย

PR0209064080107

19/08/2021

-

-

19496 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน เปลวเพลิง

PR0209064080110

19/08/2021

-

-

19497 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ซารัมย

PR0209064080114

19/08/2021

-

-

19498 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรทิพย สําราญ

PR0209064080088

19/08/2021

-

-

19499 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

PR0209064080089

19/08/2021

-

-

19500 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209064080092

19/08/2021

-

-

หน ้า 1892

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19501 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ แสนออนพุธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080096
19/08/2021 -

19502 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209064080113

19/08/2021

-

-

19503 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209064080163

20/08/2021

-

-

19504 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาแพะเนื้อลูกผสมบอรเลือด 75 พรอมคา
ขนสงในโครงการฟารมแพะ เพื่อหารายได
19505 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

85,500.00

85,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวะพันธุ ปนงูเหลือม

PR0209064080121

20/08/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209064080162

20/08/2021

-

-

19506 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209064080165

20/08/2021

-

-

19507 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209064080168

20/08/2021

-

-

19508 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญญาพร สาประเสริฐ

PR0209064080150

20/08/2021

-

-

19509 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกาญจนาพร ศิริจันทร

PR0209064080152

20/08/2021

-

-

19510 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตนัย เกลี้ยงเกิด

PR0209064080149

20/08/2021

-

-

หน ้า 1893

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19511 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080153
20/08/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209064080155

20/08/2021

-

-

19512 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

19513 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209064080138

20/08/2021

-

-

19514 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209064080143

20/08/2021

-

-

19515 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209064080148

20/08/2021

-

-

19516 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209064080151

20/08/2021

-

-

19517 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209064080128

20/08/2021

-

-

19518 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209064080135

20/08/2021

-

-

19519 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐชัย โสภี

PR0209064080131

20/08/2021

-

-

19520 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ ฝากกาย

PR0209064080133

20/08/2021

-

-

หน ้า 1894

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19521 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล พงษพรรณชื่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080141
20/08/2021 -

19522 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

PR0209064080154

20/08/2021

-

-

19523 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209064080136

20/08/2021

-

-

19524 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา เจนการ

PR0209064080139

20/08/2021

-

-

19525 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสวรรณ วันเพ็ญ

PR0209064080146

20/08/2021

-

-

19526 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา ปุดตะ

PR0209064080137

20/08/2021

-

-

19527 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ บุรีรัตน

PR0209064080140

20/08/2021

-

-

19528 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภมงคล สิวะโมกข

PR0209064080142

20/08/2021

-

-

19529 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหพรรธน อมรพลัง

PR0209064080144

20/08/2021

-

-

19530 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ เวชไธสง

PR0209064080147

20/08/2021

-

-

หน ้า 1895

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19531 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ เหลืองลออ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080145
20/08/2021 -

19532 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ แหวนประเสริฐ

PR0209064080125

20/08/2021

-

-

19533 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันพจน ทองนอก

PR0209064080124

20/08/2021

-

-

19534 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209064080127

20/08/2021

-

-

19535 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร หุนประการ

PR0209064080130

20/08/2021

-

-

19536 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

PR0209064080134

20/08/2021

-

-

19537 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระนันท ใจคํา

PR0209064080129

20/08/2021

-

-

19538 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน ศุภารัตนา

PR0209064080132

20/08/2021

-

-

19539 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209064080167

20/08/2021

-

-

19540 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมกุญแจประตูบานกระจกกรอบ
อลูมิเนียมและกลอนประตูที่อาคารเทียนทองและอาคารอเนกประสงค

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตี่เหล็กดัด

PR0209064080174

24/08/2021

-

-

หน ้า 1896

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19541 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุงานภาคสนามภายในวิทยาเขตสระแกว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,307.76

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,307.76 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209064080175
24/08/2021 -

19542 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ศรีจันทร

PR0209064080172

24/08/2021

-

-

19543 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR0209064080173

24/08/2021

-

-

19544 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผุ
ปฏิบัติงาน
19545 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมรถไถ หมายเลขทะเบียน ตค
4888 สระแกว
19546 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ (หมึกพิมพ)

9,540.00

25/08/2021

-

-

5,300.00

9,540.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.รุงเจริญการเกษตรและรานศูนยไอทีวัฒนา PR0209064080176
นคร
5,300.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์บริการ
PR0209064080177

25/08/2021

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080072

10/08/2021

-

-

PR0206064080187

23/08/2021

-

-

19547 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบริการรถยนต

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย อาจวาริน

19548 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด

PR0206064080174

23/08/2021

-

-

19549 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องสํารองไฟฟา

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080110

16/08/2021

-

-

19550 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

1,461.62

เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064070085

02/08/2021

-

-

19551 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องพิมพ

2,600.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080042

05/08/2021

-

-

หน ้า 1897

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19552 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถตัดหญา 4 ลอ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064080178
23/08/2021 -

19553 ขอความเห็ฯชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

49,434.00

เฉพาะเจาะจง หจก.เสงี่ยมพรพาณิชย

PR0206064080180

23/08/2021

-

-

19554 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

72,600.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ จํากัด

PR0206064080176

23/08/2021

-

-

19555 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถตัดหญาแบบ
ลอเข็น

866.70

เฉพาะเจาะจง ฮอชุนหลี แมชินเนอรี่

PR0206064080280

30/08/2021

-

-

19556 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

674.10

เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064080277

30/08/2021

-

-

19557 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

14,830.20

เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206064080282

30/08/2021

-

-

19558 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมติเบิกเงินคาซอม
เครื่องปรับอากาศที่หองบริการสนามกีฬา

1,284.00

เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064080284

31/08/2021

-

-

19559 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

588.50

PR0206064080184

23/08/2021

-

-

19560 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

27,927.00

27,927.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR0206064080182

23/08/2021

-

-

19561 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

11,140.00

11,140.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206064080185

23/08/2021

-

-

588.50 เฉพาะเจาะจง ไถเส็ง

หน ้า 1898

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19562 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร เพื่อใชจัดเก็บเอกสารเขา
ระบบ Buu-Ethics ระบบยื่นเอกสารจริยธรรมการวิจัยชุดตางๆ ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี - โท และใชจัดทําเอกสารในระบบ E-meeting
ของกองวิจัยฯ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064080049
06/08/2021 -

19563 ขออนุมัติจัดจางทําสติ๊กเกอร เพื่อใชในการติดกลอง อว.พารอด ใหกับ
โรงพยาบาลและผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เขาระบบแบบ
Home isolation ของ WeSAFE@Home by Buu Virtual Clinic for
Home Isolation

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064080124

17/08/2021

-

-

19564 ขออนุมัติจัดซื้อสารละลายเติมเครื่องพนหมอก เพื่อใชในการใสเครื่อง
พนหมอกเพื่อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19565 ขออนุมัติจัดทํารายงาน เพื่อรายงานความกาวหนาโครงการสงเสริม
และพัฒนาผูประกอบการใหมกิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มตน
19566 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ
630101401000208 เนื่องจากมีน้ําไหลออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
จึงจําเปนตองซอมแซมเพื่อใหกลับมาใชงานไดตามปกติ

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064080115

17/08/2021

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206064080114

17/08/2021

-

-

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064080195

24/08/2021

-

-

19567 ขออนุมัติเบิกวัสดุสํานักงาน สําหรับใชงานภายในสํานักงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
19568 ขออนุมัติเบิกเงินคากลองเว็บแคม เพื่อใชเปนอุปกรณเสริมของเครื่อง
คอมพิวเตอร PC เพื่อรองรับการประชุมผานระบบออนไลน และใชใน
การติดตอประสานงานผานระบบออนไลน ในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR0206064080194

24/08/2021

-

-

51,100.00

51,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080193

24/08/2021

-

-

19569 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวีดีทัศนการทํางาน อว.สวนหนา เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธการทํางาน อว.สวนหนาจังหวัดชลบุรี
19570 คาซอมแซมครุภัณฑ

28,825.00

28,825.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PR0206064080273

30/08/2021

-

-

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064080010

03/08/2021

-

-

19571 วัสดุ

4,100.00

4,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600064080007

03/08/2021

-

-

19572 วัสดุ

2,000.90

2,000.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR0600064080006

03/08/2021

-

-

หน ้า 1899

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19573 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19574 วัสดุ
19575 จางกําจัดแมลง
19576 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร-จํานวน 9 รายการ
19577 วัสดุวิทยาศาสตร 20 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

5,255.00
34,240.00
9,383.90
38,894.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณัฐตา ปะสิ่งชอบ

5,255.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุ ขกราฟฟ,ครานกฤษณ อิเลคทริค
34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด
9,383.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง
38,894.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080011
03/08/2021 -

PR0600064080008

03/08/2021

-

-

PO0600064080001

03/08/2021

-

-

PR0600064080025

05/08/2021

-

-

PR0600064080020

05/08/2021

-

-

19578 วัสดุ

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064080022

05/08/2021

-

-

19579 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 5 รายการ

3,450.00

3,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0600064080018

05/08/2021

-

-

19580 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4 รายการ

4,250.00

4,250.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร

PR0600064080017

05/08/2021

-

-

19581 วัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

6,527.00

6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด

PR0600064080016

05/08/2021

-

-

PO0600064080004

05/08/2021

-

-

19582 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
ไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens
19583 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064080033

06/08/2021

-

-

19584 ขออนุมัต
ิซื อครุภัณฑ

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR0600064080036

06/08/2021

-

-

19585 ขออนุมัติซื้อ

2,490.00

2,490.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064080028

06/08/2021

-

-

19586 ขออนุมัติจาง

93,280.00

93,280.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064080006

06/08/2021

-

-

หน ้า 1900

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19587 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,769.00

19588 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ – ชุดตรวจสอบปุยเคมี มก.5

6,000.00

19589 ขออนุมัติซื้อ

7,869.05

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,769.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวรส อินโพธิ,์ รานคุณวิไล, รานปาเผือก,
รานเบสทซีร็อก, นายไพรเดช สุทธิเรือง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7,869.05 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.พานิช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080029
06/08/2021 -

PR0600064080026

06/08/2021

-

-

PR0600064080027

06/08/2021

-

-

19590 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-กลองถายรูปพรอมเลนส จํานวน 1 ชุด

25,900.00

25,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.บี.แล็บ แอนด ซายน

PO0600064080009

09/08/2021

-

-

19591 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ-เครื่องวัดความจุปอด จํานวน 6 ชุด

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง

PO0600064080008

09/08/2021

-

-

19592 ขอซื้อวัสดุ 1 รายการ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0600064080054

09/08/2021

-

-

19593 ขอซื้อวัสดุ 24 รายการ

9,720.00

9,720.00 เฉพาะเจาะจง ดี แอนด อี, เทคนิคอะไหล, ราน Edward's IDEs, PR0600064080056
รานเทิดเทิงเครื่องครัว, นายนพรัตน แกวใหม

09/08/2021

-

-

19594 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาตูอบลมรอน (หมายเลข
6630-272-2/45)
19595 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-ตูเยน ขนาด 12 คิวบิกฟุต

22,256.00

22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จํากัด

PO0600064080007

09/08/2021

-

-

14,500.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มารท จํากัด

PO0600064080012

09/08/2021

-

-

19596 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องกวนสารใหความรอน 4 เครื่อง

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

PO0600064080011

09/08/2021

-

-

19597 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ- โตะพับ

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO0600064080013

09/08/2021

-

-

19598 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 2 เครื่อง

32,599.99

32,599.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

PO0600064080010

09/08/2021

-

-

19599 ขอซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ จํานวน 4 รายการ

95,750.00

95,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO0600064080018

10/08/2021

-

-

19600 ขอซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ชั้นบันได 7 ตัว

26,180.00

26,180.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064080016

10/08/2021

-

-

หน ้า 1901

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19601 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น 5 รายการ
19602 ขออนุมัติซื้อกลองเว็บแคม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
23,040.00
10,272.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

23,040.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064080015 10/08/2021 -

10,272.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064080062

10/08/2021

-

-

19603 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

4,990.00

4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064080081

10/08/2021

-

-

19604 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

21,186.00

21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด

PO0600064080024

10/08/2021

-

-

19605 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

PO0600064080021

10/08/2021

-

-

19606 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ

87,136.00

87,136.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0600064080022

10/08/2021

-

-

19607 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-ชุดแยกโปรตีนตามแนวตั้ง

50,900.00

50,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

PO0600064080017

10/08/2021

-

-

19608 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-ตูโหลดเซนเตอร 12 ทาง 3 เฟส

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0600064080020

10/08/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต

PR0600064080068

10/08/2021

-

-

19610 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องกวนสารละลายระบบแมเหล็ก

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร จํากัด

PR0600064080065

10/08/2021

-

-

19611 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
19612 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064080075

10/08/2021

-

-

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

PO0600064080019

10/08/2021

-

-

19613 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องวัดความเปนกรดดางแบบพกพา

40,125.00

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จํากัด

PO0600064080014

10/08/2021

-

-

501.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเต
ชั่นเนอรี่ จํากัด
32,142.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด

PR0600064080064

10/08/2021

-

-

PR0600064080080

10/08/2021

-

-

19609 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เกาอี้สํานักงาน

19614 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ
19615 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

501.20
32,142.80

หน ้า 1902

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19616 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 11 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,084.29

19617 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 4 รายการ

18,100.00

19618 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ

4,920.00

19619 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 3 รายการ

300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,084.29 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080069
10/08/2021 -

18,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064080078

10/08/2021

-

-

4,920.00 เฉพาะเจาะจง ทองคํา ยืนนาน, ราน ธนาดล,อุจิตรา วรรณรังสี PR0600064080077
และ อําพร หมูถึง
300.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ, รานกฤษณ อีเลคทริค
PR0600064080067

10/08/2021

-

-

10/08/2021

-

-

19620 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-ปากคีบปลายตรง 30 ซม.

3,659.40

3,659.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

PR0600064080072

10/08/2021

-

-

19621 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพเลเซอร Hp 78A (เทียบ)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600064080060

10/08/2021

-

-

PR0600064080061

10/08/2021

-

-

19622 ขออนุมัติซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 8 ชอง D-Link

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

19623 ขออนุมัติปรับปรุงหอง C-303

68,052.00

68,052.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด

PO0600064080023

10/08/2021

-

-

19624 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-ชั้นวางอุปกรณสแตนเลสและครุภัณฑต่ํากวา
เกณฑ-พัดลมโคจร ขนาด18 นิ้ว
19625 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-อางลางตาฉุกเฉินพรอมฝกบัว

82,176.00

82,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอรวิส จํากัด

PO0600064080030

11/08/2021

-

-

46,010.00

46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

PO0600064080025

11/08/2021

-

-

19626 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องดูดจายสารละลายแบบชองเดียวชนิดปรับ
ปริตรได
19627 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ-เครื่องผสมสารละลาย

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PO0600064080026

11/08/2021

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด

PR0600064080089

11/08/2021

-

-

19628 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องลางอุปกรณโดยใชคลื่นความถี่สูง

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PO0600064080028

11/08/2021

-

-

19629 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องอุนสไลด

28,194.50

28,194.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PO0600064080029

11/08/2021

-

-

หน ้า 1903

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19630 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีท ยู พรอมทอน้ํายา
สวนเกินมาตรฐาน
19631 ขออนุมัติจัดทําวีดีโอประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา จํานวน 1 งาน
19632 ขออนุมัติจางปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยง จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
62,180.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

62,180.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064080027 11/08/2021 -

499,476.00

499,476.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตอรี่บอรด จํากัด

PO0600064080033

13/08/2021

-

-

250,000.00

250,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มะโนมั่น การโยธา

PO0600064080031

13/08/2021

-

-

19633 ปรับปรุงพื้นหอง SD -502 และ SD-505

95,680.00

95,680.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

PO0600064080032

13/08/2021

-

-

19634 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ-จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว และครุภัณฑ-เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด Network แบบที่
2 (27 หนา/นาที)

32,590.00

32,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064080034

13/08/2021

-

-

PR0600064080097

13/08/2021

-

-

19635 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 5 รายการ

3,080.00

3,080.00 เฉพาะเจาะจง บอล อะควาเรี่ยม,น้ําดื่มบานและสวน

19636 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องบอกพิกัดทางภูมิศาสตร

45,800.00

45,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จํากัด

PO0600064080035

13/08/2021

-

-

19637 ขออนุมัติซื้อ

12,091.00

12,091.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0600064080046

16/08/2021

-

-

4,985.00

4,985.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด

PR0600064080102

16/08/2021

-

-

19639 ครุภัณฑ 4 รายการ

91,271.00

91,271.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0600064080047

16/08/2021

-

-

19640 ครุภัณฑ

65,373.00

65,373.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

PO0600064080037

16/08/2021

-

-

19641 ครุภัณฑ

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายเอกซ (ประเทศไทย) จํากัด

PO0600064080041

16/08/2021

-

-

19642 ครุภัณฑ

52,760.00

52,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0600064080044

16/08/2021

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064080125

17/08/2021

-

-

19638 ขออนุมัติซื้อ-วัสดุอื่นๆ จํานวน 17 รายการ

19643 ขออนุมัติจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง

หน ้า 1904

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19644 ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน 49 รายการ

19645 วัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,014.00

1,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,014.00 เฉพาะเจาะจง รานนุชจิราพาณิชย, ไพรเวชคาวัสดุ, รานเทิดเทิง
เครื่องครัว, บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่จํากัด,
บอลอะควาเรี่ยม, รานธนาดล
1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรรณไม ฟลอริส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080126
17/08/2021 -

PR0600064080123

17/08/2021

-

-

19646 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

10,499.91

10,499.91 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

PR0600064080130

17/08/2021

-

-

19647 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

15,920.00

15,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600064080129

17/08/2021

-

-

19648 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 รายการ

35,812.90

35,812.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค เคมีคอล ซัพพลาย

PR0600064080131

17/08/2021

-

-

PR0600064080132

18/08/2021

-

-

PO0600064080049

19/08/2021

-

-

PR0600064080146

19/08/2021

-

-

PR0600064080153

20/08/2021

-

-

19649 ขออนุมัติจัดซื้อ-วัสดุวิทยาศาสตร
19650 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
19651 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษาอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ
(6630-192-1/40)
19652 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 16 รายการ (สารเคมี)

4,794.67
37,500.00
8,881.00
26,098.37

4,794.67 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก
37,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอารพี เทคโนโลยี จํากัด
26,098.37 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0600064080176

23/08/2021

-

-

19654 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600064080187

24/08/2021

-

-

19655 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพัฒน ภุชชงค

PR0600064080188

24/08/2021

-

-

19653 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษา ลางเครื่องปรับอากาศ

หน ้า 1905

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19656 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080190
24/08/2021 -

19657 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี

PR0600064080191

24/08/2021

-

-

19658 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิญญา ประภาโต

PR0600064080192

24/08/2021

-

-

19659 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลฉัตร พรอมไธสง

PR0600064080193

24/08/2021

-

-

PO0600064080074

25/08/2021

-

-

19660 ขออนุมัติซื้อ - ครุภัณฑ 2 รายการ

197,760.00

197,760.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

19661 วัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ

57,009.60

57,009.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0600064080238

25/08/2021

-

-

19662 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

PR0600064080232

25/08/2021

-

-

19663 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600064080237

25/08/2021

-

-

หน ้า 1906

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19664 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080212
25/08/2021 -

19665 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600064080214

25/08/2021

-

-

19666 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600064080203

25/08/2021

-

-

19667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600064080242

25/08/2021

-

-

19668 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600064080240

25/08/2021

-

-

19669 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600064080221

25/08/2021

-

-

19670 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600064080216

25/08/2021

-

-

หน ้า 1907

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19671 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080235
25/08/2021 -

19672 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600064080215

25/08/2021

-

-

19673 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600064080231

25/08/2021

-

-

19674 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600064080199

25/08/2021

-

-

19675 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600064080226

25/08/2021

-

-

19676 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600064080210

25/08/2021

-

-

19677 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600064080241

25/08/2021

-

-

หน ้า 1908

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19678 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080213
25/08/2021 -

19679 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600064080219

25/08/2021

-

-

19680 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600064080201

25/08/2021

-

-

19681 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600064080211

25/08/2021

-

-

19682 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600064080233

25/08/2021

-

-

19683 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600064080218

25/08/2021

-

-

19684 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600064080222

25/08/2021

-

-

หน ้า 1909

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19685 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080217
25/08/2021 -

19686 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600064080223

25/08/2021

-

-

19687 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600064080229

25/08/2021

-

-

19688 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600064080224

25/08/2021

-

-

19689 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600064080239

25/08/2021

-

-

19690 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600064080230

25/08/2021

-

-

19691 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600064080220

25/08/2021

-

-

หน ้า 1910

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19692 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080236
25/08/2021 -

19693 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600064080205

25/08/2021

-

-

19694 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600064080202

25/08/2021

-

-

19695 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

PR0600064080228

25/08/2021

-

-

19696 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

PR0600064080225

25/08/2021

-

-

19697 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600064080207

25/08/2021

-

-

19698 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600064080198

25/08/2021

-

-

หน ้า 1911

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19699 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080209
25/08/2021 -

19700 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600064080208

25/08/2021

-

-

19701 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600064080227

25/08/2021

-

-

19702 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สายทิพย พุมเพชร

PR0600064080196

25/08/2021

-

-

19703 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ เลิศโพธิ์ดํารงชัย

PR0600064080195

25/08/2021

-

-

19704 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600064080194

25/08/2021

-

-

19705 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600064080197

25/08/2021

-

-

19706 ตูดูดไอกรด ครุภัณฑเลขที่ 5408012280027

19,300.00

19,300.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0600064080076

25/08/2021

-

-

หน ้า 1912

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19707 ปรับปรุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
73,255.00

19708 ครุภัณฑเครื่องความเร็วอากาศ

26,750.00

19709 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

73,255.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600064080073 25/08/2021 PO0600064080075

25/08/2021

-

-

15,000.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง
จํากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600064080252

26/08/2021

-

-

19710 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600064080259

26/08/2021

-

-

19711 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600064080257

26/08/2021

-

-

19712 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600064080243

26/08/2021

-

-

19713 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

PR0600064080250

26/08/2021

-

-

19714 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600064080265

26/08/2021

-

-

หน ้า 1913

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19715 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080258
26/08/2021 -

19716 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600064080311

26/08/2021

-

-

19717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600064080310

26/08/2021

-

-

19718 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

PR0600064080314

26/08/2021

-

-

19719 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600064080316

26/08/2021

-

-

19720 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600064080306

26/08/2021

-

-

19721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600064080307

26/08/2021

-

-

หน ้า 1914

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080312
26/08/2021 -

19723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600064080315

26/08/2021

-

-

19724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600064080303

26/08/2021

-

-

19725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600064080299

26/08/2021

-

-

19726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600064080322

26/08/2021

-

-

19727 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600064080327

26/08/2021

-

-

19728 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600064080323

26/08/2021

-

-

หน ้า 1915

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19729 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080313
26/08/2021 -

19730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600064080325

26/08/2021

-

-

19731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

PR0600064080328

26/08/2021

-

-

19732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600064080301

26/08/2021

-

-

19733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600064080331

26/08/2021

-

-

19734 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600064080317

26/08/2021

-

-

19735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

PR0600064080321

26/08/2021

-

-

หน ้า 1916

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19736 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080320
26/08/2021 -

19737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600064080326

26/08/2021

-

-

19738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600064080309

26/08/2021

-

-

19739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600064080300

26/08/2021

-

-

19740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิตติ์ กรีอักษร

PR0600064080304

26/08/2021

-

-

19741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600064080330

26/08/2021

-

-

19742 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600064080319

26/08/2021

-

-

หน ้า 1917

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19743 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080318
26/08/2021 -

19744 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

PR0600064080324

26/08/2021

-

-

19745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 5 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ พละเนียม

PR0600064080276

26/08/2021

-

-

19746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารยา พรหมจําปา

PR0600064080288

26/08/2021

-

-

19747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตาพร สุตธัมโม

PR0600064080280

26/08/2021

-

-

19748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิกา การบรรจง

PR0600064080278

26/08/2021

-

-

19749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร ไพรวัลย

PR0600064080277

26/08/2021

-

-

หน ้า 1918

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไลลักษณ มิ่งสมร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080279
26/08/2021 -

19751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศตายุ คีรีเลิศ

PR0600064080281

26/08/2021

-

-

19752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายใจ ปนกลาง

PR0600064080285

26/08/2021

-

-

19753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรจีรา รุงโรจน

PR0600064080283

26/08/2021

-

-

19754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรณิชา ชํานิงาน

PR0600064080284

26/08/2021

-

-

19755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศวดี นิ่มนวล

PR0600064080287

26/08/2021

-

-

19756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานันดร โกสุมวัชราภรณ

PR0600064080282

26/08/2021

-

-

หน ้า 1919

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรธิตา แซฮอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080294
26/08/2021 -

19758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยา โกมาลภัตร

PR0600064080291

26/08/2021

-

-

19759 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทาวรรณ ผูกศิริ

PR0600064080295

26/08/2021

-

-

19760 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนัญพร อายุยืน

PR0600064080296

26/08/2021

-

-

19761 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ฉายา

PR0600064080292

26/08/2021

-

-

19762 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 8 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล จันมา

PR0600064080297

26/08/2021

-

-

19763 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 9 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

PR0600064080298

26/08/2021

-

-

หน ้า 1920

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19764 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080262
26/08/2021 -

19765 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600064080264

26/08/2021

-

-

19766 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600064080254

26/08/2021

-

-

19767 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600064080263

26/08/2021

-

-

19768 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

PR0600064080256

26/08/2021

-

-

19769 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600064080248

26/08/2021

-

-

19770 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600064080246

26/08/2021

-

-

หน ้า 1921

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19771 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080245
26/08/2021 -

19772 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600064080261

26/08/2021

-

-

19773 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600064080253

26/08/2021

-

-

19774 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600064080247

26/08/2021

-

-

19775 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600064080251

26/08/2021

-

-

19776 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600064080255

26/08/2021

-

-

19777 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600064080249

26/08/2021

-

-

หน ้า 1922

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19778 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080260
26/08/2021 -

19779 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600064080244

26/08/2021

-

-

19780 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

PR0600064080357

27/08/2021

-

-

19781 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน สุขประดิษฐ

PR0600064080332

27/08/2021

-

-

19782 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600064080348

27/08/2021

-

-

19783 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600064080342

27/08/2021

-

-

19784 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600064080354

27/08/2021

-

-

หน ้า 1923

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19785 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080350
27/08/2021 -

19786 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600064080355

27/08/2021

-

-

19787 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600064080341

27/08/2021

-

-

19788 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

PR0600064080346

27/08/2021

-

-

19789 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ

PR0600064080347

27/08/2021

-

-

19790 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

PR0600064080337

27/08/2021

-

-

19791 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600064080343

27/08/2021

-

-

หน ้า 1924

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19792 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงผกา พลอยศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080353
27/08/2021 -

19793 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600064080338

27/08/2021

-

-

19794 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600064080359

27/08/2021

-

-

19795 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600064080336

27/08/2021

-

-

19796 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600064080345

27/08/2021

-

-

19797 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600064080356

27/08/2021

-

-

19798 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600064080339

27/08/2021

-

-

หน ้า 1925

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19799 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080358
27/08/2021 -

19800 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600064080351

27/08/2021

-

-

19801 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

PR0600064080349

27/08/2021

-

-

19802 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600064080340

27/08/2021

-

-

19803 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณัฐตา ปะสิ่งชอบ

PR0600064080335

27/08/2021

-

-

19804 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิกานต รังษี

PR0600064080334

27/08/2021

-

-

19805 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 5 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมควร เงินทวม

PR0600064080360

27/08/2021

-

-

หน ้า 1926

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19806 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 6 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัตติ พัฒนพารากุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080361
27/08/2021 -

19807 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตรดา บุญผาย

PR0600064080333

27/08/2021

-

-

19808 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

PR0600064080352

27/08/2021

-

-

19809 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600064080376

30/08/2021

-

-

19810 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

PR0600064080374

30/08/2021

-

-

19811 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600064080387

30/08/2021

-

-

19812 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600064080408

30/08/2021

-

-

หน ้า 1927

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19813 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080389
30/08/2021 -

19814 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600064080407

30/08/2021

-

-

19815 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600064080406

30/08/2021

-

-

19816 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064080372

30/08/2021

-

-

19817 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600064080405

30/08/2021

-

-

19818 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600064080401

30/08/2021

-

-

19819 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600064080400

30/08/2021

-

-

หน ้า 1928

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19820 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080375
30/08/2021 -

19821 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600064080410

30/08/2021

-

-

19822 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600064080402

30/08/2021

-

-

19823 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600064080392

30/08/2021

-

-

19824 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600064080396

30/08/2021

-

-

19825 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600064080397

30/08/2021

-

-

19826 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600064080398

30/08/2021

-

-

หน ้า 1929

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19827 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080385
30/08/2021 -

19828 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600064080388

30/08/2021

-

-

19829 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600064080367

30/08/2021

-

-

19830 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600064080384

30/08/2021

-

-

19831 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600064080403

30/08/2021

-

-

19832 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600064080378

30/08/2021

-

-

19833 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600064080366

30/08/2021

-

-

หน ้า 1930

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19834 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080390
30/08/2021 -

19835 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600064080411

30/08/2021

-

-

19836 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600064080379

30/08/2021

-

-

19837 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600064080373

30/08/2021

-

-

19838 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600064080377

30/08/2021

-

-

19839 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600064080391

30/08/2021

-

-

19840 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600064080404

30/08/2021

-

-

หน ้า 1931

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19841 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080371
30/08/2021 -

19842 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600064080381

30/08/2021

-

-

19843 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600064080399

30/08/2021

-

-

19844 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600064080382

30/08/2021

-

-

19845 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600064080383

30/08/2021

-

-

19846 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600064080394

30/08/2021

-

-

19847 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600064080365

30/08/2021

-

-

หน ้า 1932

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19848 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600064080393
30/08/2021 -

19849 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600064080409

30/08/2021

-

-

19850 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600064080380

30/08/2021

-

-

19851 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600064080395

30/08/2021

-

-

19852 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600064080368

30/08/2021

-

-

19853 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

PR0600064080370

30/08/2021

-

-

19854 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600064080369

30/08/2021

-

-

19855 ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องกรองน้ํา ครุภัณฑเลขที่ 6640-154-2/45

3,440.05

3,440.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวมิค เอ็น-เทค จํากัด

PR0600064080415

31/08/2021

-

-

หน ้า 1933

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19856 งานซอมแซมแทนเตาเผาฝนและรื้อตัวหนอน
19857 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
53,600.00
800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

53,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม
800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0800064080001 02/08/2564 PR0800064080001

2/8/2564

-

-

PR0800064080003

2/8/2564

-

-

(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

19858 ขอจัดจางซอมเครื่องปมน้ําในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร

48,685.00

48,685.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

19859 ขอจัดซื้อแกส เพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย

PR0800064080031

10/8/2564

-

-

19860 ขอจัดซื้อหมึกพิมพ ในสาขาจิตรกรรม

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด

PR0800064080034

10/8/2564

-

-

19861 ขอจัดจางซอมแซมรอยรั่วหนาตางอลูมิเนียม ชั้น 3 สาขาจิตรกรรม

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม

PR0800064080033

10/8/2564

-

-

19862 ขอจัดจางปริ้นสและเขาเลมเอกสาร SAR ของคณะศิลปกรรมศาสตร

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0800064080032

10/8/2564

-

-

19863 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชา ไฟร บริค จํากัด

PR0800064080030

10/8/2564

-

-

19864 ขอจัดซื้ออิฐทนไฟ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส
19865 ขอจัดซื้อแกส เพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส
19866 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสํานักงานคณบดีและ
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ
19867 ขอจัดซื้อฉนวนใยแกวเซลามิค เพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส
19868 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิภูมิ จันทรนี

PR0800064080035

11/8/2564

-

-

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย

PR0800064080037

17/8/2564

-

-

869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, ราน SP PRINT PR0800064080051

24/8/2564

-

-

PR0800064080052

26/8/2564

-

-

PR0800064080060

27/8/2564

-

-

869.00
1,926.00
15,000.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชา ไฟร บริค จํากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

หน ้า 1934

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19869 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564
19870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564
19871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064080061
27/8/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800064080057

27/8/2564

-

-

PR0800064080065

27/8/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

19872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800064080062

27/8/2564

-

-

19873 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800064080059

27/8/2564

-

-

19874 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800064080055

27/8/2564

-

-

19875 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800064080054

27/8/2564

-

-

19876 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800064080056

27/8/2564

-

-

19877 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800064080058

27/8/2564

-

-

19878 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800064080053

27/8/2564

-

-

หน ้า 1935

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19879 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064080071
27/8/2564 -

19880 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800064080066

27/8/2564

-

-

19881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800064080069

27/8/2564

-

-

19882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

PR0800064080070

27/8/2564

-

-

19883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800064080072

27/8/2564

-

-

19884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800064080068

27/8/2564

-

-

19885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800064080067

27/8/2564

-

-

19886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800064080064

27/8/2564

-

-

19887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800064080093

31/8/2564

-

-

หน ้า 1936

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19888 ขอเสนอซื้อกระดาษ A4 หลังจากอบรมออนไลนและสรุปผลเสร็จสิ้น
ตองใชจัดทําเอกสารตนฉบับคูมือครูและคูมือนักเรียน ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
STEAM Education เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
572.45

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

572.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064080002
02/08/2564 -

19889 ขอเสนอซอมประตูรั้วของพื้นที่กอสรางกลุมอาคารคณะศึกษาศาสตร
เนื่องจากประตูเปดปดรั้วของพื้นที่กอสรางกลุมอาคารคณะศึกษาศาสตร
ประตูชํารุดหลุด ไมสามารถปดประตูรั้วได จําเปนตองซอมใหใชได
ตามปกติ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ

PR0900064080003

02/08/2564

-

-

19890 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร หลังจากอบรมออนไลนและสรุปผลเสร็จ
สิ้น ใชจัดพิมพเอกสารตนฉบับคูมือครู และคูมือนักเรียน เพื่อสงทําเลม
ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิด STEAM Education เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,780.00

4,780.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900064080004

03/08/2564

-

-

19891 ขอเสนอซื้อรางปลั๊กไฟ เพื่อใชเชื่อมตอกับอุปกรณคอมพิวเตอร หรือ
อุปกรณไฟฟาทั่วไป ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
19892 ขอเสนอจัดซื้อคอมพิวเตอรแทปเล็ต แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให
คณาจารยใหมใชประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไสน ภาควิชา
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

4,558.20

4,558.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0900064080006

03/08/2564

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป

PR0900064080009

03/08/2564

-

-

19893 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรและเครื่องสํารองไฟฟา เพื่ออํานวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากอุปกรณเดิม
ชํารุด ไมสามารถซอมแซมได

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PO0900064080003

09/08/2564

-

-

19894 ขอเสนอจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณฯ
และเครื่องผสมสัญญาณเสียง เพื่อปรับแตงเสียงเพิ่มประสิทธภาพ
ควบคุมสัญญาณเสียงในการถายทอดสด และไมโครโฟนเพื่อทดแทน
ของเดิมที่มีชวงความถี่ไมตรงกับประกาศของ กสทช ของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0900064080011

03/08/2564

-

-

หน ้า 1937

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19895 ขออนุมัติจัดซื้อปากกาเขียนครุภัณฑ แฟม และลิ้นแฟม ปากกาเพื่อ
สําหรับใชเขียนครุภัณฑของคณะฯ ลิ้นแฟม และแฟมใชเก็บเอกสาร
ของฝายการเงิน งานสารบรรณ และฝายพัสดุ ของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,105.14

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,105.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064080005
03/08/2564 -

19896 ขอเสนอซอมแซมอาคารสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากอาคาร
เดิมทรุดตัว ทําใหกระเบื้องหลุดและชํารุด อาคารมีรอยราว และมีความ
เสี่ยงอาจกอใหเกิดอันตรายกับนิสิตที่มาใชอาคารได

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ

PR0900064080007

03/08/2564

-

-

19897 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
เพื่อใหคณาจารยใหมใชประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงานใหญ)

PO0900064080002

09/08/2564

-

-

19898 ขอเสนอจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผลระดับสูง
เพื่อสําหรับตัดตอภาพ ผลิตสื่อ อมิเนชั่นและ 3 D ใชในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน ของภาควิชานวัติกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0900064080005

09/08/2564

-

-

19899 ขอเสนอจัดซื้อกลองวิดิโอดิจิตอลระบบ HD, โทรทัศน แอลอีดี และ
ลําโพงมอนิเตอร เพื่อใหนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ไดฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาการฝกทํา
กลุม และสําหรับบริการใหคําปรึกษากับบุคคลภายนอก ณ หอง
Counseling Lab I,II

54,570.00

54,570.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0900064080004

09/08/2564

-

-

19900 ขอเสนอจัดทําเอกสารแนะนําหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
19901 ขอเสนอซอมเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากคอมพิวเตอรเปดใชงานไมได
ตรวจสอบพบวา แผงวงจรหลัก Mainboard Assy ชํารุด จําเปนตอง
ซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 601500301000540)

23,647.00

23,647.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900064080017

05/08/2564

-

-

PR0900064080016

05/08/2564

-

-

19902 ขอเสนอจางซอมแซมพื้นกระเบื้องยาง เนื่องจากพื้นหองสํานักงานภาค
วิชาการจัดการเรียนรู (QS1-407) กระเบื้องยางชํารุด ลอกหลุด เดิน
สะดุด จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900064080015

05/08/2564

-

-

19903 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใชปรับอากาศ
ภายในหองสํานักงานภาควิชาการอาชีวศึกษาฯ และหองพักอาจารย

42,300.00

42,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064080020

05/08/2564

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 1938

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19904 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ เพื่อรองรับการลง
โปรแกรมการวิจัยในหองปฏิบัติการทางวิจัย จิตวิทยา และสมอง ที่
เอื้ออํานวยตอการฝกประสบการณของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
19905 ขอเสนอจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หองภาควิชาการ
จัดการเรียนรู เพื่อเปนการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
19906 ขอเสนอซื้ออุปกรณกีฬา เพื่อใชในการเรียนการสอนของสาขาวิชาพล
ศึกษา เนื่องจากอุปกรณกีฬาที่มีอยูเดิมชํารุดและไมเพียงพอตอการใช
สอนนิสิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
88,000.00

4,280.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.เอ โซลูชั่น จํากัด

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0900064080007 13/08/2564 -

PR0900064080039

10/08/2564

-

-

51,884.30

51,884.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีการกีฬา จํากัด

PO0900064080006

13/08/2564

-

-

19907 ขอเสนอทําปายอะคริลิค เพื่อทําปายชื่อสาขาติดหนาหองทํางาน
อาจารยสาขาวิชาดนตรีศึกษา และหนาหองปฏิบัติการสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา

1,754.80

1,754.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900064080043

13/08/2564

-

-

19908 ขอเสนอจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภาควิชาวิจัย เพื่อ
เปนการบํารุงรักษาทําความสะอาดใหเครื่องปรับอากาศยืดอายุการใช
งาน และมีประสิทธิภาพในการใชงานมากขึ้น

13,268.00

13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064080040

13/08/2564

-

-

19909 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ EPSON สําหรับใชจัดพิมพเอกสาร
ราชการตางๆ ภายในสํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร
19910 ขอเสนอซื้อชุดไสกรองน้ํา เนื่องจากเครื่องกรองน้ําในหองครัวสํานักงาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไสกรองตันทําใหน้ําไมไหล จําเปนตองซื้อ
เปลี่ยนเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR0900064080061

19/08/2564

-

-

4,840.00

4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0900064080058

19/08/2564

-

-

19911 ขออนุมัติซื้อกระดาษ A4 เพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร เบิกวัสดุใชในหนวยงาน สําหรับใชถายเอกสารและปริ้น
เอกสารราชการตาง ๆ

41,944.00

41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR0900064080057

19/08/2564

-

-

19912 ขอเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อนําเลมหลักสูตรเขาที่ประชุม
กรรมการสภาวิชาการ, ที่ประชุมนโยบายวิชาการ และที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา

10,600.00

10,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064080056

19/08/2564

-

-

หน ้า 1939

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19913 ขอเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม หลังจากอบรมออนไลนเสร็จสิ้น
ไดนําผลสรุปไปจัดทําคูมือครู และคูมือนักเรียน ใหครูและนักเรียน ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
STEAM Education เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

94,900.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยการพิมพ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0900064080008 20/08/2564 -

19914 ขอเสนอซอมแซมฝาชั้น5 และตอทอน้ําทิ้งดาดฟา เนื่องจากฝนตกบอย
ทําใหดาดฟามีน้ําขัง และซึมลงไปที่ฝาชั้น 5 มีรอยรั่ว น้ําหยด
จําเปนตองซอม และตอทอน้ําทิ้งที่ดาดฟาไมใหมีขังอีก

19,920.00

19,920.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร ญาติเจริญ

PR0900064080062

19/08/2564

-

-

19915 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟกลม LED คณะศึกษาศาสตรตองการเปลี่ยน
หลอดไฟธรรมดาเปนหลอดไฟกลม LED บริเวณทางเดิน และหองน้ํา
เนื่องจากหลอดไฟ LED เพิ่มแสงสวาง และประหยัดไฟมากกวา
หลอดไฟที่ใชในอยูในปจจุบัน

16,605.00

16,605.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0900064080060

19/08/2564

-

-

19916 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ หองพักอาจารยเกศรา ภาควิชาวิจัยฯ
เนื่องจากเปดเครื่องแลวไมมีความเย็นมีแตลมออกมา จําเปนตองซอมให
ใชงานไดตามปกติ (เลขครุภัณฑ 5101014010065)

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานมิสเตอรไพรแอรเซอรวิส

PR0900064080055

19/08/2564

-

-

19917 ขอเสนอจัดทําเลมวารสารศึกษาศาสตร ปที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.ส.ค. พ.ศ. 2564 เพื่อใชเผยแพรผลงานและใชประโยชนทางวิชาการ
19918 ขอเสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวลผล
เพื่อสําหรับใชในหองคณบดีคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากของเดิมชํารุด
เสื่อมสภาพการใชงาน

23,754.00

23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900064080064

20/08/2564

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900064080063

20/08/2564

-

-

19919 ขออนุมัติจางทําความสะอาดถังเก็บน้ําใตดิน ถังเก็บน้ําดาดฟา และทํา
ฝาปดถังเก็บน้ําใตดินพรอมติดตั้ง เนื่องจากน้ําที่ใชในคณะฯ เริ่มมี
ตะกอน ผง ไมสามารถนําน้ํามาใชได จําเปนตองจางทําความสะอาด
พรอมกับทําฝาปดถังเก็บน้ําไมใหฝุนผงลงไปได

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0900064080067

23/08/2564

-

-

19920 ขอเสนอจางลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ งานบริการการศึกษา
เนื่องจากถึงกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาด และตรวจสภาพ
ใหพรอมใชงานตลอดเวลา

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064080066

23/08/2564

-

-

19921 ขออนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือชนิดแผน สําหรับใชเช็ดมือในหองน้ํา
อาจารย ภายในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.ซี. อินเตอรเทรด

PR0900064080077

24/08/2564

-

-

หน ้า 1940

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19922 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเปดเครื่องแลวมีแตลมรอน
ออกมา เสียงดัง มีน้ํารั่ว จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ
19923 ขออนุมัติซื้อเทปกาวสองหนา สําหรับใชยึดติดปายเลขหนาหอง หอง
ประชุม หองสํานักงานหองภาควิชา หองเรียนแตละชั้น ของคณะ
ศึกษาศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,217.60
840.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,217.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
840.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064080079
25/08/2564 PR0900064080078

25/08/2564

-

-

19924 ขออนุมัติจางถายเอกสารแบบการทดสอบฯ และเอกสารแบบแปลน
กลุมอาคารฯ เพื่อมอบใหบริษัทที่สนใจเขามาเสนองานออกแบบกลุม
อาคารคณะศึกษาศาสตร และออกแบบปรับปรุงอาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1

7,760.00

7,760.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR0900064080082

26/08/2564

-

-

19925 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยฯ เนื่องจากหลังจากลาง
เครื่องปรับอากาศแลวพบวาแอรไมเย็น จําเปนตองซอมใหใชงานได
ตามปกติ

1,048.60

1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064080080

26/08/2564

-

-

19926 ขอเสนอซื้อรีโมทเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากของเดิมชํารุด ไมสามารถ
เปดปดเครื่องปรับอากาศได จําเปนตองซื้อใหใชงานไดตามปกติ

11,930.50

11,930.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900064080081

26/08/2564

-

-

19927 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000064080005

02/08/2564

-

-

19928 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2563
19929 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดพิมพและเขาเลมวารสาร ปที่ 16 เลม 1 (ม.ค มิ.ย 64)
19930 ขออนุมัติเบิกเงินคาตูลิ้นชัก 5 ชั้น พลาสติก

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร บุญชู

PR1000064080004

02/08/2564

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

PR1000064080007

03/08/2564

-

-

19931 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพ Kyocera Tk-174

1,090.00

1,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด

PR1000064080008

05/08/2564

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000064080016

10/08/2564

-

-

19932 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมและสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต จํากัด

PR1000064080017

10/08/2564

-

-

19933 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องวิเคราะหปริมาณความรอน

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส จํากัด

PR1000064080018

10/08/2564

-

-

หน ้า 1941

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19934 ขออนุมัติเบิกเงินคายายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จากหอง 501 ไป
หอง 504
19935 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุรายวิชาปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 70330859
19936 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19937 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19938 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19939 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19940 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19941 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19942 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19943 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19944 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19945 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19946 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19947 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19948 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,025.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,025.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร โฮม เซอรวิส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064080014
10/08/2564 -

4,475.00

4,475.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช

PR1000064080015

10/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000064080053

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000064080030

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

PR1000064080057

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000064080031

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000064080033

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000064080026

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000064080027

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000064080028

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000064080032

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000064080029

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000064080050

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000064080049

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000064080043

13/08/2564

-

-

หน ้า 1942

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19949 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19950 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19951 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19952 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19953 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหม ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19954 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19955 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19956 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19957 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19958 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19959 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19960 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19961 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19962 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19963 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064080044
13/08/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000064080045

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000064080047

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000064080048

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000064080046

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000064080056

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000064080021

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000064080023

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000064080024

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000064080022

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000064080038

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000064080041

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000064080042

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000064080039

13/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000064080040

13/08/2564

-

-

หน ้า 1943

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

3,959.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064080019
13/08/2564 -

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช

PR1000064080020

13/08/2564

-

-

19966 ขออนุมัติเบิกเงินคาฟองน้ํากันลมสําหรับเครื่องวัดเสียงสะสม

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต จํากัด

PR1000064080060

13/08/2564

-

-

19967 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19968 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19969 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19970 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
19971 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19972 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19973 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19974 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
19975 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดซื้อหนังสือเพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา
73020459,73020259,73130259,73130359
19976 ขออนุมัติเบิกเงินคา SSD SATA และ External HDD ขนาด 2 TB

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000064080054

13/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000064080052

13/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000064080051

13/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000064080055

13/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000064080037

13/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000064080035

13/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000064080034

13/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000064080036

13/08/2564

-

-

1,127.25

1,127.25 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR1000064080059

13/08/2564

-

-

21,293.00

21,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR1000064080058

13/08/2564

-

-

19977 ขออนุมัติเบิกเงินคาสายเซนเซอรสําหรับเครื่องวัดแสง

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซี ไซเอนซ จํากัด

PR1000064080063

16/08/2564

-

-

19964 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดทดสอบไนเตรท ไนไตรท สําหรับการเรียนการ
สอนรายวิชา 72030259 การปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบื้องตน
19965 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดทําแผลปลอดเชื้อ,เบตาดีน,น้ําเกลือ สําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 72030259 การปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบื้องตน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,959.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 1944

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19978 ขออนุมัติเบิกเงินคาอุปกรณปองกันลมสําหรับเครื่องตรวจวัดความดัง
เสียง,ทอเชื่อมตออุปกรณ Calibration syringe
19979 ขออนุมัติเบิกเงินคาที่ครอบหูลดเสียง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,128.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกเสคคิวทิฟเทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000064080064
16/08/2564 -

1,904.60

1,904.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จํากัด

PR1000064080061

16/08/2564

-

-

19980 ขออนุมัติเบิกเงินคาแผนนําไฟฟาสําหรับ AED

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จํากัด

PR1000064080065

17/08/2564

-

-

19981 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพ samsung

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000064080070

17/08/2564

-

-

19982 ขออนุมัติเบิกงเงินคาสไลดถาวรโปรโตซัว

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็ดแล็บ จํากัด

PR1000064080067

17/08/2564

-

-

19983 ขออนุมัติเบิกเงินคาสไลดถาวรแมลง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็ดแล็บ จํากัด

PR1000064080066

17/08/2564

-

-

19984 ขออนุมัติเบิกเงินคาสไลดถาวรแบคทีเรีย

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็ดแล็บ จํากัด

PR1000064080069

17/08/2564

-

-

19985 ขออนุมัติเบิกเงินคาสไลดถาวรเชื้อรา

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็ดแล็บ จํากัด

PR1000064080068

17/08/2564

-

-

19986 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพ Hp Color LaserJet Pro M252n

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000064080071

17/08/2564

-

-

PR1200064080004

03/08/2564

-

-

PR1200064080001

03/08/2564

-

-

PR1200064080002

03/08/2564

-

-

PR1200064080003

03/08/2564

-

-

PO1200064080001

06/08/2564

-

-

19987 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

19,970.00

19988 จัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบ USB Studio Condenser 1 ชุด

4,550.00

19989 ไมโครโฟนไรสายแบบคูชนิดมือถือ 1 ชุด

6,848.00

19990 จัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จํานวน 5
ชุด
19991 จัดจางตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001:2013 1st
Surveillance visit (3.0 MDs) จํานวน 1 งาน

90,415.00
57,780.00

19,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
19,970.00 บาท
4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
4,550.00 บาท
6,848.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
6,848.00 บาท
90,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ
90,415.00 บาท
57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ 57,780.00 บาท

หน ้า 1945

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

19992 จัดจางรื้นถอนถังเก็บน้ําและติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอรใหม จํานวน 1 งาน
19993 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 10.69 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนสิงหาคม 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115
ชลบุร)ี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,183.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,183.00 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ มะโนมั่น
50,183.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
400.00 บาท

ราคาที่ตกลงฯ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO1200064080002 10/08/2564 -

ราคาที่ตกลงฯ

PR1200064080011

13/08/2564

-

-

30,751.80

30,751.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพพลาย จํากัด
ราคาที่เสนอฯ 30,751.80 บาท

PO1200064080004

16/08/2564

-

-

19995 ไมโครโฟนไรสายแบบ USB Studio Condenser 1 ชุด

4,550.00

PR1200064080012

16/08/2564

-

-

19996 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 43 ถัง

1,505.00

4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
4,550.00 บาท
1,505.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
ราคาที่ตกลงฯ
1,505.00 บาท
749.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
749.00 บาท
8,560.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
8,560.00 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
1,000.00 บาท
3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,300.00 บาท
27,392.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร เอส เซอรวิส ราคาที่ตกลงฯ
27,392.00 บาท
17,170.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ
17,170.00 บาท
3,758.30 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ
3,758.30 บาท
13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด
ซัพพลาย จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ 13,482.00 บาท

PR1200064080026

18/08/2564

-

-

PR1200064080029

18/08/2564

-

-

PR1200064080030

18/08/2564

-

-

PR1200064080024

18/08/2564

-

-

PR1200064080025

18/08/2564

-

-

PO1200064080007

18/08/2564

-

-

PO1200064080006

18/08/2564

-

-

PR1200064080031

20/08/2564

-

-

PO1200064080008

30/08/2564

-

-

19994 จัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 งาน หมายเลขครุภัณฑ
560600101000001

400.00

ราคากลาง

19997 จัดซื้อปลั๊กพวงไฟฟา PC Guard Plus ขนาด 3 เมตร จํานวน 1 อัน

749.00

19998 จัดซื้อ ตลับผงหมึก HP CE255X/55X for HP LaserJet P3015dn
จํานวน 1 กลอง
19999 จัดซื้อสายสัญญาณ HDMI 1.8 เมตร Ver 2.0 จํานวน 4 เสน

8,560.00

20000 จัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับโนตบุค Dell Vostro 3580 จํานวน 1 ชิ้น

3,300.00

1,000.00

20001 จัดจางซอมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
จํานวน 1 งาน
20002 จัดจางถอดยายเครื่องปรับอากาศขนาด 6000Btu จากหอง 209 ไปยัง
หอง 320 จํานวน 1 งาน
20003 จัดซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 130 ลิตร

27,392.00

20004 จัดจางซอมบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคาร KB จํานวน 1 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ 590600101000001

13,482.00

17,170.00
3,758.30

หน ้า 1946

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20005 จัดซื้อหมึกพิมพ CF280XC HP 80X Black Toner For Pro 400
M401d /M401dn จํานวน 1 กลอง
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20017
20018
20019
20020
20021
20022
20023
20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20031
20032

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
ซื่ อน้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้นฯ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อกระดาษถายเอกสาร สีเทียน
คลิปดําฯลฯ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,550.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ
อีควิพเมนท จํากัด
ราคาที่ตกลงฯ 7,550.00 บาท

400.00
5,000.00
2,450.00
1,500.00
1,500.00

400.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,450.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศทรายทอง
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

5,037.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,037.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานบัณฑิตสชั่น เนอรี่ จํากัด
นางรินจง เสริมศรี
นางวันสวาง แกสําโรง
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายจิรวิทย มาลา
นายณัฐกานต บุญทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
นายเมธี แนบเชย
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
น.ส. พาสนา สําเภา
นางกําหนด หุราพันธ

หน ้า 1947

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064080040
31/08/2564 -

PR1300064080014
PR1300064080010
PR1300064080015
PR1300064080017
PR1300064080016
00/01/1900
PR1300064080013
PR1300064080029
PR1300064080048
PR1300064080085
PR1300064080088
PR1300064080046
PR1300064080066
PR1300064080065
PR1300064080067
PR1300064080087
PR1300064080084
PR1300064080025
PR1300064080064
PR1300064080086
PR1300064080047
PR1300064080028
PR1300064080386
PR1300064080041
PR1300064080062
PR1300064080099
PR1300064080039

02/08/2564
02/08/2564
04/08/2564
04/08/2564
04/08/2564
00/01/1900
04/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564
05/08/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20033
20034
20035
20036
20037
20038
20039
20040
20041
20042
20043
20044
20045
20046
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055
20056
20057
20058
20059
20060
20061
20062

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
นายพงศกร วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวจิราภรณ บุญน้ําชู
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต

หน ้า 1948

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080079
05/08/2564
PR1300064080080
05/08/2564
PR1300064080081
05/08/2564
PR1300064080082
05/08/2564
PR1300064080102
05/08/2564
PR1300064080059
05/08/2564
PR1300064080060
05/08/2564
PR1300064080100
05/08/2564
PR1300064080043
05/08/2564
PR1300064080040
05/08/2564
PR1300064080101
05/08/2564
PR1300064080083
05/08/2564
PR1300064080042
05/08/2564
PR1300064080061
05/08/2564
PR1300064080063
05/08/2564
PR1300064080057
05/08/2564
PR1300064080098
05/08/2564
PR1300064080077
05/08/2564
PR1300064080038
05/08/2564
PR1300064080097
05/08/2564
PR1300064080096
05/08/2564
PR1300064080069
05/08/2564
PR1300064080070
05/08/2564
PR1300064080071
05/08/2564
PR1300064080072
05/08/2564
PR1300064080074
05/08/2564
PR1300064080076
05/08/2564
PR1300064080078
05/08/2564
PR1300064080073
05/08/2564
PR1300064080049
05/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20063
20064
20065
20066
20067
20068
20069
20070
20071
20072
20073
20074
20075
20076
20077
20078
20079
20080
20081
20082
20083
20084
20085
20086
20087
20088
20089
20090
20091
20092

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นางสาวอิสรีย นพหงษขจร
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
นายคมกฤช บุญลาภ
นายชุติพนธ ไชยวงค
นายณัฐนนท เหมือนรักษา
นายธนพัฒน ธัญญาวาส
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
นายวุฒิพงษ ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
นายเทียนชัย สิทธินนท
น.ส. มาริสา ใบกอเด็ม
นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงลักษณ นารีโภชน
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม

หน ้า 1949

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080050
05/08/2564
PR1300064080094
05/08/2564
PR1300064080092
05/08/2564
PR1300064080033
05/08/2564
PR1300064080075
05/08/2564
PR1300064080052
05/08/2564
PR1300064080053
05/08/2564
PR1300064080036
05/08/2564
PR1300064080037
05/08/2564
PR1300064080056
05/08/2564
PR1300064080093
05/08/2564
PR1300064080055
05/08/2564
PR1300064080030
05/08/2564
PR1300064080058
05/08/2564
PR1300064080031
05/08/2564
PR1300064080032
05/08/2564
PR1300064080091
05/08/2564
PR1300064080089
05/08/2564
PR1300064080090
05/08/2564
PR1300064080095
05/08/2564
PR1300064080034
05/08/2564
PR1300064080035
05/08/2564
PR1300064080054
05/08/2564
PR1300064080051
05/08/2564
PR1300064080068
05/08/2564
PR1300064080044
05/08/2564
PR1300064080026
05/08/2564
PR1300064080027
05/08/2564
PR1300064080045
05/08/2564
PR1300064080213
06/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20093
20094
20095
20096
20097
20098
20099
20100
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113
20114
20115
20116
20117
20118
20119
20120
20121
20122

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นายกิตติพัฒน วรรณทวีสุข
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายชาญวิทย ราชบุรี
นายบุชริน ขําวิลัย
นายพงศธร สุขประเสริฐ
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
นายอมรินทร จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล

หน ้า 1950

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080138
06/08/2564
PR1300064080157
06/08/2564
PR1300064080214
06/08/2564
PR1300064080216
06/08/2564
PR1300064080119
06/08/2564
PR1300064080120
06/08/2564
PR1300064080137
06/08/2564
PR1300064080177
06/08/2564
PR1300064080196
06/08/2564
PR1300064080197
06/08/2564
PR1300064080139
06/08/2564
PR1300064080156
06/08/2564
PR1300064080194
06/08/2564
PR1300064080176
06/08/2564
PR1300064080195
06/08/2564
PR1300064080178
06/08/2564
PR1300064080117
06/08/2564
PR1300064080179
06/08/2564
PR1300064080121
06/08/2564
PR1300064080198
06/08/2564
PR1300064080175
06/08/2564
PR1300064080160
06/08/2564
PR1300064080140
06/08/2564
PR1300064080158
06/08/2564
PR1300064080215
06/08/2564
PR1300064080118
06/08/2564
PR1300064080159
06/08/2564
PR1300064080154
06/08/2564
PR1300064080112
06/08/2564
PR1300064080167
06/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20123
20124
20125
20126
20127
20128
20129
20130
20131
20132
20133
20134
20135
20136
20137
20138
20139
20140
20141
20142
20143
20144
20145
20146
20147
20148
20149
20150
20151
20152

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
นางสาวสุรดา โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุวดี แสงบุญ

หน ้า 1951

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080174
06/08/2564
PR1300064080189
06/08/2564
PR1300064080188
06/08/2564
PR1300064080192
06/08/2564
PR1300064080108
06/08/2564
PR1300064080155
06/08/2564
PR1300064080109
06/08/2564
PR1300064080390
06/08/2564
PR1300064080147
06/08/2564
PR1300064080128
06/08/2564
PR1300064080168
06/08/2564
PR1300064080169
06/08/2564
PR1300064080130
06/08/2564
PR1300064080151
06/08/2564
PR1300064080171
06/08/2564
PR1300064080111
06/08/2564
PR1300064080205
06/08/2564
PR1300064080152
06/08/2564
PR1300064080113
06/08/2564
PR1300064080206
06/08/2564
PR1300064080172
06/08/2564
PR1300064080149
06/08/2564
PR1300064080135
06/08/2564
PR1300064080186
06/08/2564
PR1300064080173
06/08/2564
PR1300064080187
06/08/2564
PR1300064080127
06/08/2564
PR1300064080210
06/08/2564
PR1300064080211
06/08/2564
PR1300064080114
06/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20153
20154
20155
20156
20157
20158
20159
20160
20161
20162
20163
20164
20165
20166
20167
20168
20169
20170
20171
20172
20173
20174
20175
20176
20177
20178
20179
20180
20181
20182

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายณัฐชนน กาญสมเหมาะ
นายธนพล สุดเฉลียว
นายธนาธิป สุกใส
นายธีระ กองบุญ
นายนวพล บุญถนอม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายพีรพัฒน เพิ่มพูลผล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวสพล รุปประมาณ
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
น.ส. พัชรี สุขแกว
นางขวัญจิต สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางศรารัตน สงกา
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
นางสาวธรรญพร พันธวัตร

หน ้า 1952

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080115
06/08/2564
PR1300064080153
06/08/2564
PR1300064080116
06/08/2564
PR1300064080166
06/08/2564
PR1300064080134
06/08/2564
PR1300064080129
06/08/2564
PR1300064080204
06/08/2564
PR1300064080110
06/08/2564
PR1300064080132
06/08/2564
PR1300064080193
06/08/2564
PR1300064080131
06/08/2564
PR1300064080133
06/08/2564
PR1300064080190
06/08/2564
PR1300064080207
06/08/2564
PR1300064080146
06/08/2564
PR1300064080208
06/08/2564
PR1300064080212
06/08/2564
PR1300064080209
06/08/2564
PR1300064080191
06/08/2564
PR1300064080136
06/08/2564
PR1300064080150
06/08/2564
PR1300064080148
06/08/2564
PR1300064080170
06/08/2564
PR1300064080142
06/08/2564
PR1300064080103
06/08/2564
PR1300064080105
06/08/2564
PR1300064080203
06/08/2564
PR1300064080104
06/08/2564
PR1300064080181
06/08/2564
PR1300064080162
06/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20183
20184
20185
20186
20187
20188
20189
20190
20191
20192
20193
20194
20195
20196
20197
20198
20199
20200
20201
20202
20203
20204
20205
20206
20207
20208
20209
20210
20211
20212

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
นางสาวสุธินี บํารุงเกียรติ์
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
นางสาวสิรยา สิทธิศิรประพันธ
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร

หน ้า 1953

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080141
06/08/2564
PR1300064080180
06/08/2564
PR1300064080123
06/08/2564
PR1300064080182
06/08/2564
PR1300064080201
06/08/2564
PR1300064080124
06/08/2564
PR1300064080163
06/08/2564
PR1300064080183
06/08/2564
PR1300064080145
06/08/2564
PR1300064080106
06/08/2564
PR1300064080107
06/08/2564
PR1300064080165
06/08/2564
PR1300064080161
06/08/2564
PR1300064080199
06/08/2564
PR1300064080122
06/08/2564
PR1300064080200
06/08/2564
PR1300064080143
06/08/2564
PR1300064080164
06/08/2564
PR1300064080202
06/08/2564
PR1300064080144
06/08/2564
PR1300064080184
06/08/2564
PR1300064080125
06/08/2564
PR1300064080126
06/08/2564
PR1300064080238
10/08/2564
PR1300064080226
10/08/2564
PR1300064080240
10/08/2564
PR1300064080261
10/08/2564
PR1300064080262
10/08/2564
PR1300064080241
10/08/2564
PR1300064080242
10/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20213
20214
20215
20216
20217
20218
20219
20220
20221
20222
20223
20224
20225
20226
20227
20228
20229
20230
20231
20232
20233
20234
20235
20236
20237
20238
20239
20240
20241
20242

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายคเณศ ออนประทุม
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายวัชรพงศ แข็งขัน
น.ส.สุทธิดา สุดดี
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
นายชวนากร โสสุวรรณ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสุไลมาน วายะโยะ
นายอภิชาติ กัสปะ
นายอามินน หวันตาหลา
นายเอกวินน หวันตาหลา
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาววิลาสินี ครบุรี

หน ้า 1954

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080258
10/08/2564
PR1300064080259
10/08/2564
PR1300064080260
10/08/2564
PR1300064080263
10/08/2564
PR1300064080249
10/08/2564
PR1300064080230
10/08/2564
PR1300064080231
10/08/2564
PR1300064080232
10/08/2564
PR1300064080233
10/08/2564
PR1300064080254
10/08/2564
PR1300064080234
10/08/2564
PR1300064080256
10/08/2564
PR1300064080228
10/08/2564
PR1300064080235
10/08/2564
PR1300064080248
10/08/2564
PR1300064080229
10/08/2564
PR1300064080250
10/08/2564
PR1300064080251
10/08/2564
PR1300064080252
10/08/2564
PR1300064080253
10/08/2564
PR1300064080255
10/08/2564
PR1300064080236
10/08/2564
PR1300064080237
10/08/2564
PR1300064080257
10/08/2564
PR1300064080244
10/08/2564
PR1300064080245
10/08/2564
PR1300064080243
10/08/2564
PR1300064080247
10/08/2564
PR1300064080224
10/08/2564
PR1300064080246
10/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20243
20244
20245
20246
20247
20248
20249
20250
20251
20252
20253
20254
20255
20256
20257
20258
20259
20260
20261
20262
20263
20264
20265
20266
20267
20268
20269
20270
20271
20272

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายศักดากิจ บุษบา
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นายภควัต นิลขะ
นายรณฤทธิ์ มัตตัญุกุล
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
นายฤทธิชัย กรมบัวภา
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
นายสุชาติ เจริญสุข
นายอรรถกร ชั้นเจริญศรี
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางดวงตา แสงก่ํา
นางทํานอง สุขแกว
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม

หน ้า 1955

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080227
10/08/2564
PR1300064080223
10/08/2564
PR1300064080225
10/08/2564
PR1300064080239
10/08/2564
PR1300064080315
11/08/2564
PR1300064080273
11/08/2564
PR1300064080316
11/08/2564
PR1300064080332
11/08/2564
PR1300064080291
11/08/2564
PR1300064080289
11/08/2564
PR1300064080333
11/08/2564
PR1300064080272
11/08/2564
PR1300064080356
11/08/2564
PR1300064080294
11/08/2564
PR1300064080347
11/08/2564
PR1300064080327
11/08/2564
PR1300064080325
11/08/2564
PR1300064080344
11/08/2564
PR1300064080265
11/08/2564
PR1300064080306
11/08/2564
PR1300064080285
11/08/2564
PR1300064080266
11/08/2564
PR1300064080267
11/08/2564
PR1300064080284
11/08/2564
PR1300064080287
11/08/2564
PR1300064080324
11/08/2564
PR1300064080307
11/08/2564
PR1300064080343
11/08/2564
PR1300064080326
11/08/2564
PR1300064080304
11/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20273
20274
20275
20276
20277
20278
20279
20280
20281
20282
20283
20284
20285
20286
20287
20288
20289
20290
20291
20292
20293
20294
20295
20296
20297
20298
20299
20300
20301
20302

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นายกฤตเมธ นครกัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายจิรวัฒน นบนอม
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายประครอง แสงก่ํา
นายอาทิตย ภิญโญวรกุล
นายเอกชัย เสาหงษ
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
น.ส.สุดารัตน เสวกพันธ
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ

หน ้า 1956

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080345
11/08/2564
PR1300064080283
11/08/2564
PR1300064080346
11/08/2564
PR1300064080286
11/08/2564
PR1300064080323
11/08/2564
PR1300064080264
11/08/2564
PR1300064080305
11/08/2564
PR1300064080303
11/08/2564
PR1300064080268
11/08/2564
PR1300064080301
11/08/2564
PR1300064080278
11/08/2564
PR1300064080340
11/08/2564
PR1300064080341
11/08/2564
PR1300064080338
11/08/2564
PR1300064080321
11/08/2564
PR1300064080298
11/08/2564
PR1300064080359
11/08/2564
PR1300064080282
11/08/2564
PR1300064080339
11/08/2564
PR1300064080279
11/08/2564
PR1300064080280
11/08/2564
PR1300064080281
11/08/2564
PR1300064080322
11/08/2564
PR1300064080299
11/08/2564
PR1300064080320
11/08/2564
PR1300064080361
11/08/2564
PR1300064080302
11/08/2564
PR1300064080358
11/08/2564
PR1300064080360
11/08/2564
PR1300064080342
11/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20303
20304
20305
20306
20307
20308
20309
20310
20311
20312
20313
20314
20315
20316
20317
20318
20319
20320
20321
20322
20323
20324
20325
20326
20327
20328
20329
20330
20331
20332

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
นางสาววิภา เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู

หน ้า 1957

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080362
11/08/2564
PR1300064080318
11/08/2564
PR1300064080319
11/08/2564
PR1300064080300
11/08/2564
PR1300064080296
11/08/2564
PR1300064080337
11/08/2564
PR1300064080297
11/08/2564
PR1300064080335
11/08/2564
PR1300064080276
11/08/2564
PR1300064080354
11/08/2564
PR1300064080309
11/08/2564
PR1300064080349
11/08/2564
PR1300064080269
11/08/2564
PR1300064080277
11/08/2564
PR1300064080317
11/08/2564
PR1300064080329
11/08/2564
PR1300064080336
11/08/2564
PR1300064080271
11/08/2564
PR1300064080352
11/08/2564
PR1300064080312
11/08/2564
PR1300064080295
11/08/2564
PR1300064080353
11/08/2564
PR1300064080328
11/08/2564
PR1300064080292
11/08/2564
PR1300064080330
11/08/2564
PR1300064080314
11/08/2564
PR1300064080355
11/08/2564
PR1300064080357
11/08/2564
PR1300064080290
11/08/2564
PR1300064080311
11/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20333
20334
20335
20336
20337
20338
20339
20340
20341
20342
20343
20344
20345
20346
20347
20348
20349
20350
20351
20352
20353

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
ซื้อกระดาษเช็ดมือสกอต ถุงขยะดํา
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 36 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอรสีOKI C332 ฟา
ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4
ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมู ล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
7,976.85
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,350.00
1,800.00
97,870.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,976.85 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,350.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
97,870.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกฤษดา ประจําถิ่น
นายกานตนิติ การเสนารักษ
นายจักรกริช รอบคอบ
นายชัยวัฒน สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
นายธนภัทร จันทโยธา
นายนพรัตน ศิริวัฒน
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายพนมกร หอมเสียง
บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300064080293
11/08/2564
PR1300064080331
11/08/2564
PR1300064080350
11/08/2564
PR1300064080270
11/08/2564
PR1300064080348
11/08/2564
PR1300064080288
11/08/2564
PR1300064080308
11/08/2564
PR1300064080334
11/08/2564
PR1300064080351
11/08/2564
PR1300064080310
11/08/2564
PR1300064080274
11/08/2564
PR1300064080313
11/08/2564
PR1300064080275
11/08/2564
PR1300064080370
18/08/2564
PR1300064080372
18/08/2564
PR1300064080373
18/08/2564
PR1300064080371
18/08/2564
PR1300064080376
20/08/2564
PR1300064080384
27/08/2564
PR1300064080380
27/08/2564
PR1400064080014
03/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

20354 ขอความเห็นชอบเสนอจางปูกระเบื้องและทาสี

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจี แกวคํา

PR1400064080008

03/08/2564

-

-

20355 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ

31,500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064080013

03/08/2564

-

-

หน ้า 1958

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20356 ขอความเห็นชอบซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,940.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,940.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064080007
03/08/2564 -

20357 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อเครื่องอานและบันทึกขอมูล

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064080010

03/08/2564

-

-

20358 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกลองใสฮารดิสก

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064080009

03/08/2564

-

-

20359 ขอความเห็นชอบเสอนซื้อครุภัณฑสํานักงาน

74,500.00

PR1400064080006

03/08/2564

-

-

PR1400064080016

09/08/2564

-

-

74,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

20360 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

7,000.00

20361 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ, ชิโนทัยคาวัสดุ, ดินปลูกคุณภาพดี, PR1400064080015
สวนลุงบุญ, รานคนแซเตียว, รานศูนยรวมแผน
หินอางศิลา, รานอิฐประสานบางแสน

09/08/2564

-

-

20362 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

19,850.40

19,850.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด

PR1400064080025

17/08/2564

-

-

20363 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

24,431.30

24,431.30 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

PR1400064080024

17/08/2564

-

-

PR1400064080026

17/08/2564

-

-

20364 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

1,920.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมนิติ เพรส จํากัด

หน ้า 1959

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20365 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,700.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064080027
18/08/2564 -

20366 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400064080046

20/08/2564

-

-

20367 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

PR1400064080044

20/08/2564

-

-

20368 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

PR1400064080041

20/08/2564

-

-

20369 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

PR1400064080042

20/08/2564

-

-

20370 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400064080048

20/08/2564

-

-

20371 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400064080043

20/08/2564

-

-

20372 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400064080045

20/08/2564

-

-

20373 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400064080040

20/08/2564

-

-

20374 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล

PR1400064080049

20/08/2564

-

-

หน ้า 1960

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20375 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064080031
20/08/2564 -

ศรมัฆวาน

PR1400064080034

20/08/2564

-

-

20376 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

20377 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400064080032

20/08/2564

-

-

20378 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

PR1400064080033

20/08/2564

-

-

20379 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรปวีณ เพิ่มเพียร

PR1400064080030

20/08/2564

-

-

20380 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400064080037

20/08/2564

-

-

20381 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400064080035

20/08/2564

-

-

20382 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400064080038

20/08/2564

-

-

20383 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400064080039

20/08/2564

-

-

20384 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400064080036

20/08/2564

-

-

หน ้า 1961

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20385 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064080047
20/08/2564 -

20386 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสิทธิ์การเขาใช Program Elementor

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064080050

23/08/2564

-

-

20387 ขอความเห็นชอบเสนอซอมแอรรถตู

9,535.00

9,535.00 เฉพาะเจาะจง ราน วี ที ไฮเทค

PR1400064080051

23/08/2564

-

-

20388 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064080053

23/08/2564

-

-

20389 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1400064080052

23/08/2564

-

-

20390 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

20,317.50

20,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุคส จํากัด

PR1400064080060

26/08/2564

-

-

20391 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อโครงหลังคาผาใบ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง อดิศรการชาง

PR1400064080059

26/08/2564

-

-

20392 ขออนุมัติจัดซื้อสายยาง ทรายหยาบ และฝาปดถังแช็ค

7,704.00

7,704.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008

PR1600064080030

18/08/2021

-

-

20393 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอรCE505A

9,430.98

9,430.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด

PR1600064080038

23/08/2021

-

-

PR1700064080006

05/08/2021

-

-

20394 ขออนุมัติเสนอจางปริ้นเอกสารพรอมเขาเลม

512.00

512.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

หน ้า 1962

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20395 ขออนุมัติเสนอจางเขาเลมปกสีดําและปกสีแดง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,520.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,520.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน ตุนมะโรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1700064080019
10/08/2021 -

20396 คาจางติดตาขายกันนกพิราบ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ คงฤทธิ์

PR1700064080036

20/08/2021

-

-

20397 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษชําระมวนใหญ BJC จํานวน 5 หีบ

4,413.75

PR1700064080041

24/08/2021

-

-

20398 ขออนุมัติเสนอจางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต

3,616.60

4,413.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซัมเซอรวิส แอนด ซัพพลาย
2008
3,616.60 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เจริญสุข

PR1700064080037

24/08/2021

-

-

20399 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ําดื่มแบบถัง

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน

PR1700064080040

24/08/2021

-

-

20400 ขออนุมัติเสนอซื้อโฟมลางมือเดทตอล

2,370.00

2,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูทส รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด

PR1700064080042

24/08/2021

-

-

20401 ขออนุมัติเสนอซื้อเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการซอมแซมและ
บํารุงรักษาอาคารศูนยการเรียนรูฯ
20402 ขออนุมัติเสนอซื้อเบรกเกอร แมกเนติก และทอพีวีซี

1,185.00

1,185.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR1700064080038

24/08/2021

-

-

2,268.40

2,268.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด

PR1700064080039

24/08/2021

-

-

20403 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่องดื่มพรอมชงสําหรับจัดเบรค

3,348.53

3,348.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1700064080044

27/08/2021

-

-

20404 ขออนุมัติเสนอซื้อกระดาษสีถายเอกสาร กระดาษถายเอกสาร และสมุด
บันทึกมุมมัน
20405 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 8/2564

4,441.32

4,441.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1700064080043

27/08/2021

-

-

PR1800064080006

02/08/2021

-

-

20406 ขออนุมัติจัดซื้อปนฉีดพนแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค

1,580.00

PR1800064080014

06/08/2021

-

-

PO1800064080001

06/08/2021

-

-

20407 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องวิ่ง

400.00

27,405.38

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท
1,580.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช/เสนอราคา 1,580 บาท

27,405.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น
เอเซีย จํากัด/เสนอราคา 27,405.38 บาท

หน ้า 1963

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20408 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

20409 ขออนุมัติซอมแซม Fire Pump

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,070.00

37,450.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา
1,070 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064080011
06/08/2021 -

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 318 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/เสนอราคา 37,450 PO1800064080002
บาท

06/08/2021

-

-

20410 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอล

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง รานบริบาลเภสัช/เสนอราคา 4,950 บาท

PR1800064080013

06/08/2021

-

-

20411 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช บุตรเมือง/เสนอราคา 1,400 บาท

PR1800064080015

06/08/2021

-

-

20412 ขออนุมัติเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต

30,088.40

30,088.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด/เสนอราคา 37,450 บาท

PO1800064080003

09/08/2021

-

-

20413 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080033

11/08/2021

-

-

20414 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800064080040
บาท

11/08/2021

-

-

20415 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080022

11/08/2021

-

-

20416 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080024

11/08/2021

-

-

20417 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080021

11/08/2021

-

-

หน ้า 1964

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20418 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064080025
11/08/2021 -

20419 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด

PR1800064080023

11/08/2021

-

-

20420 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา//เสนอราคา
5,000 บาท

PR1800064080036

11/08/2021

-

-

20421 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080038

11/08/2021

-

-

20422 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080037

11/08/2021

-

-

20423 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064080026

11/08/2021

-

-

20424 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080035

11/08/2021

-

-

20425 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080027

11/08/2021

-

-

20426 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080028

11/08/2021

-

-

20427 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080029

11/08/2021

-

-

หน ้า 1965

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20428 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064080034
11/08/2021 -

20429 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064080031

11/08/2021

-

-

20430 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064080030

11/08/2021

-

-

20431 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080032

11/08/2021

-

-

20432 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064080039

11/08/2021

-

-

20433 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080055

16/08/2021

-

-

20434 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080059

16/08/2021

-

-

20435 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800064080057
บาท

16/08/2021

-

-

20436 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080042

16/08/2021

-

-

20437 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080044

16/08/2021

-

-

หน ้า 1966

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20438 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800064080041
16/08/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080043

16/08/2021

-

-

20439 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

20440 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080049

16/08/2021

-

-

20441 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080048

16/08/2021

-

-

20442 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080047

16/08/2021

-

-

20443 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800064080045
บาท

16/08/2021

-

-

20444 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064080046

16/08/2021

-

-

20445 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080052

16/08/2021

-

-

20446 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800064080051
บาท

16/08/2021

-

-

20447 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

16/08/2021

-

-

หน ้า 1967

PR1800064080050

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20448 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800064080053
16/08/2021 บาท

20449 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080054

16/08/2021

-

-

20450 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080056

16/08/2021

-

-

20451 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064080058

16/08/2021

-

-

20452 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ (ปมน้ําทิ้งเครื่องปรับอากาศ)

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/เสนอราคา 22,470 บาท

PO1800064080004

18/08/2021

-

-

20453 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ (หุมทอระบายน้ําทิ้ง)

22,791.00

22,791.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/เสนอราคา 22,791 บาท

PO1800064080005

18/08/2021

-

-

20454 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ A4

41,730.00

41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

PO1800064080007

20/08/2021

-

-

20455 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษชําระ

14,124.00

14,124.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.ซี. อินเตอรเทรด/เสนอ
ราคา 14,124 บาท

PO1800064080006

20/08/2021

-

-

20456 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

21,935.00

21,935.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค/เสนอราคา 21,935 บาท

PO1800064080009

26/08/2021

-

-

20457 ขออนุมัติจางจัดทําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม/เสนอราคา 20,330 บาท

PO1800064080010

26/08/2021

-

-

หน ้า 1968

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20458 ขออนุมัติจางจัดทําโครงสรางเหล็กกัลปวาไนซสําหรับติดตั้งปาย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพี.พี.ไซนเมกเกอร/เสนอราคา 30,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO1800064080011 26/08/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080104

27/08/2021

-

-

20459 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

20460 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064080082

27/08/2021

-

-

20461 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080081

27/08/2021

-

-

20462 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080079

27/08/2021

-

-

20463 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080080

27/08/2021

-

-

20464 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064080078

27/08/2021

-

-

20465 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080098

27/08/2021

-

-

20466 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080100

27/08/2021

-

-

20467 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064080101

27/08/2021

-

-

หน ้า 1969

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20468 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800064080103
27/08/2021 -

20469 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800064080099

27/08/2021

-

-

20470 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080091

27/08/2021

-

-

20471 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064080085

27/08/2021

-

-

20472 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064080097

27/08/2021

-

-

20473 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080094

27/08/2021

-

-

20474 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080095

27/08/2021

-

-

20475 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080096

27/08/2021

-

-

20476 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064080093

27/08/2021

-

-

20477 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศิริไสยาสน/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064080107

27/08/2021

-

-

หน ้า 1970

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20478 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080105
27/08/2021 -

20479 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080106

27/08/2021

-

-

20480 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080088

27/08/2021

-

-

20481 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064080086

27/08/2021

-

-

20482 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064080084

27/08/2021

-

-

20483 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800064080087
บาท

27/08/2021

-

-

20484 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800064080083
บาท

27/08/2021

-

-

20485 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800064080089

27/08/2021

-

-

20486 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080090

27/08/2021

-

-

20487 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080092

27/08/2021

-

-

หน ้า 1971

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20488 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800064080110
30/08/2021 บาท

20489 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080108

30/08/2021

-

-

20490 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800064080113

30/08/2021

-

-

20491 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800064080117

30/08/2021

-

-

20492 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800064080109

30/08/2021

-

-

20493 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จัตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080111

30/08/2021

-

-

20494 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800064080112

30/08/2021

-

-

20495 ขออนุมัติจางเหมากําจัดปลวก

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด/เสนอ
ราคา 8,000 บาท

PR1800064080118

30/08/2021

-

-

20496 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080114

30/08/2021

-

-

20497 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800064080115

30/08/2021

-

-

หน ้า 1972

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20498 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800064080116
30/08/2021 -

20499 ขออนุมัติจางเหมาตรวจเช็คระบบ Fire Alarm

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 318 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/เสนอราคา 74,900 PO1800064080013
บาท

31/08/2021

-

-

20500 ขออนุมัติซอมแซมฝาพรอมทาสี

38,948.00

38,948.00 เฉพาะเจาะจง โหนง เจริญกอสราง/เสนอราคา 38,948 บาท

PO1800064080012

31/08/2021

-

-

PR2100064080012

02/08/2021

-

-

20501 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564
20502 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต ศรมงคล

PR2100064080016

02/08/2021

-

-

20503 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100064080011

02/08/2021

-

-

20504 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100064080014

02/08/2021

-

-

20505 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100064080015

02/08/2021

-

-

หน ้า 1973

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20506 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080007
02/08/2021 -

20507 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100064080009

02/08/2021

-

-

20508 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100064080006

02/08/2021

-

-

20509 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100064080008

02/08/2021

-

-

20510 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100064080010

02/08/2021

-

-

20511 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

PR2100064080001

02/08/2021

-

-

20512 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100064080002

02/08/2021

-

-

หน ้า 1974

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20513 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080003
02/08/2021 -

20514 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100064080004

02/08/2021

-

-

20515 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100064080005

02/08/2021

-

-

20516 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100064080013

02/08/2021

-

-

20517 ขออนุมัติจางบริการกําจัดสารเคมีใชแลวจากหองปฏิบัติการ จํานวน 1
งาน เพื่อสงกําจัดสารเคมีที่ใชแลวหรือของเสียสารอันตรายจาก
หองปฏิบัติการ

13,294.75

13,294.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

PR2100064080058

03/08/2021

-

-

20518 ขออนุมัติซื้อกลองควบคุมไฟฟาและสะพานไฟ จํานวน 1 อัน เพื่อใช
สําหรับติดตั้งกับเครื่องพยานาค เพื่อใชในการสูบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําของศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย

PR2100064080072

03/08/2021

-

-

20519 ขออนุมัติซื้อทอ PVC และอุปกรณ จํานวน 4 รายการ เพื่อใชในการสง
น้ําเขาบอเลี้ยงกุงโซน C D และ E จํานวน 9 บอเพื่อใชการเลี้ยงกุงทะเล
ของศูนยวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

9,990.00

9,990.00 เฉพาะเจาะจง รานอยูเจริญดี

PR2100064080071

03/08/2021

-

-

20520 ขออนุมัติซื้อวัสดุจํานวน 3 รายการ เพื่อใชในการปรับปรุงอุปกรณและ
อาคารสาธิตใหไดมาตรฐาน

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยากอปป เซ็นเตอร และรานออฟฟศ มารต PR2100064080069

03/08/2021

-

-

หน ้า 1975

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20521 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการสาธิตการเปลี่ยนน้ําเค็มเปน
น้ําจืด จํานวน 5 รายการ เพื่อใชในการประชาสัมพันธและการเรียน
การสอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
33,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพัฒน เจนนาวี,ราน kk. อุปกรณ และบริษัท PR2100064080068
03/08/2021 บิ๊กแพค จํากัด

20522 ขออนุมัติซื้ออุปกรณตีน้ําบอ D1 D2และ D3 จํานวน 5 รายการ เพื่อใช
ในการเลี้ยงกุงพอแมพันธุกุงกุลาดําของศูนยวิจัยคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล

15,158.00

15,158.00 เฉพาะเจาะจง รานอยูเจริญดี

PR2100064080070

03/08/2021

-

-

20523 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

PR2100064080064

03/08/2021

-

-

20524 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100064080059

03/08/2021

-

-

20525 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

PR2100064080060

03/08/2021

-

-

20526 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100064080061

03/08/2021

-

-

20527 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100064080065

03/08/2021

-

-

20528 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100064080066

03/08/2021

-

-

หน ้า 1976

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20529 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080067
03/08/2021 -

20530 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100064080062

03/08/2021

-

-

20531 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กรกฎาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100064080063

03/08/2021

-

-

20532 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

PR2100064080050

03/08/2021

-

-

20533 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

PR2100064080052

03/08/2021

-

-

20534 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100064080045

03/08/2021

-

-

20535 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100064080051

03/08/2021

-

-

หน ้า 1977

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20536 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080046
03/08/2021 -

20537 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100064080047

03/08/2021

-

-

20538 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100064080048

03/08/2021

-

-

20539 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100064080049

03/08/2021

-

-

20540 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

PR2100064080043

03/08/2021

-

-

20541 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100064080044

03/08/2021

-

-

20542 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100064080027

03/08/2021

-

-

หน ้า 1978

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20543 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080028
03/08/2021 -

20544 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100064080025

03/08/2021

-

-

20545 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100064080026

03/08/2021

-

-

20546 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100064080029

03/08/2021

-

-

20547 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

PR2100064080030

03/08/2021

-

-

20548 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100064080032

03/08/2021

-

-

20549 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100064080024

03/08/2021

-

-

หน ้า 1979

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20550 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080033
03/08/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100064080031

03/08/2021

-

-

20551 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

15,000.00

20552 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

PR2100064080056

03/08/2021

-

-

20553 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100064080053

03/08/2021

-

-

20554 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100064080054

03/08/2021

-

-

20555 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100064080055

03/08/2021

-

-

20556 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100064080057

03/08/2021

-

-

หน ้า 1980

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20557 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080040
03/08/2021 -

20558 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100064080039

03/08/2021

-

-

20559 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100064080041

03/08/2021

-

-

20560 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100064080038

03/08/2021

-

-

20561 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100064080042

03/08/2021

-

-

20562 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100064080018

03/08/2021

-

-

20563 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

PR2100064080019

03/08/2021

-

-

หน ้า 1981

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20564 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100064080020
03/08/2021 -

PR2100064080021

03/08/2021

-

-

PR2100064080017

03/08/2021

-

-

PR2100064080076

04/08/2021

-

-

20565 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

20566 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

20567 ขออนุมัติจางซอมเครื่องสูบน้ําพรอมทอขนาด 6 นิ้ว เนื่องจากเครื่อง
ชํารุดไมสามารถใชงานได หมายเลขครุภัณฑ 550401001000048

35,000.00

ภาคจิตร

35,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอยูเจริญดี

20568 ขออนุมัติจางสําเนาเอกสารจํานวน 3,900 หนา และงานเคลือยบัตร
เพื่อเปนเอกสารประกอบกาเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

PR2100064080075

04/08/2021

-

-

20569 ขออนุมัติซื้อตนไมน้ําและวัสดุใชสอย จํานวน 34 รายการ เพื่อใชในวิชา
พืชน้ําเศรษฐกิจ

1,316.98

1,316.98 เฉพาะเจาะจง รานฟารมไมน้ําภูเก็ต

PR2100064080079

06/08/2021

-

-

20570 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ
เพื่อใชในโครงการการจัดการแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ ครั้งที่
20 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

PR2100064080085

17/08/2021

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยา กอปปเซ็นเตอร

PR2100064080091

25/08/2021

-

-

20571 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับใชในโครงการการจัดกิจกรรม
โครงการ ''Sit Talks (Science inspired by Teen : SiT Talks) ''

หน ้า 1982

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20572 ขออนุมัติจางเหมากําจัดสารเคมีที่ใชแลวจากหองปฏิบัติการ จํานวน 1
งาน เพื่อกําจัดของเสียสารเคมีที่เกิดจากการทําปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา
และเทคโนโลีชีวภาพทางการเกษตร เพื่อไมกอใหเกิดปญหาทาง
สิ่งแวดลอมแกนิสิตและผูปฏิบติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,249.70

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,249.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080021
03/08/2021 -

20573 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ
ซอมแซมปลั๊กไฟของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
(L511,L404A,L306C)

2,505.00

2,505.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย

PR2200064080023

03/08/2021

-

-

20574 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 4 รายการ เพื่อใชสําหรับซอมแซมตู
เก็บอุปกรณ ตูเก็บสารเคมีที่ชํารุด ของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
(L510,L511,L404A,L404C) ติดพื้นที่ตางระดับทางเดินทอน้ํา
บริเวณพื้นหองปฏิบัติการ L406C และใชในการระบายอากาศภายใน
หองปฏิบัติการชั้น 3 (L305)

2,275.00

2,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาขาจันทบุรี

PR2200064080022

03/08/2021

-

-

20575 ขออนุมัติซื้อตาขายเชือก จํานวนํา 2 รายการ เพื่อใชยึดตึงแสลน
ปองกันลมไมใหพัดแสลนขาด

4,680.00

4,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตนวัสดุ

PR2200064070142

03/08/2021

-

-

20576 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ เพื่อใชประกอบการ
จัดโครงการการผลิตพืชสมุนไพรฟาทะลายโจรและกระชายตายภัยโค
วิท-19

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล ทรัพยอยู, นางสาวมลิวัลย วิสารวุฒ,ิ PR2200064080033
บานสวน
เบญญาภร, นางสาวเรณุกา ประสงคดี และรานปา
ลี สมฤดี ภาระเปลื้อง

08/08/2021

-

-

20577 ขออนุมัติซื้อไฟฉุกเฉิน จํานวน 13 ชุด สําหรับใหแสงสวางฉุกเฉินกรณี
ไฟฟาดับในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเปนไปตามโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
(ESPReL)

45,500.00

45,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย

PR2200064080035

11/08/2021

-

-

20578 ขออนุมัติซื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ํายาเหลวระเหย ขนาด 15 ปอนด จํานวน
1 ถัง เพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพรอมสําหรับดับเพลิงกรณี
เกิดเหตุไฟลุกไหมฉุกเฉินในหองปฏิบัติการการวิจัยและทดลองผลผลิต
เกษตรอินทรีย

3,500.00

PR2200064080036

11/08/2021

-

-

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคชั่น เรดิโอ แอนด
เซอรวิส จํากัด

หน ้า 1983

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20579 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

20580 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

20581 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

20582 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ สุวรรณหิตาธร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080051
13/08/2021 -

PR2200064080062

13/08/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200064080052

13/08/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200064080055

13/08/2021

-

-

20583 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200064080057

13/08/2021

-

-

20584 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200064080050

13/08/2021

-

-

20585 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200064080053

13/08/2021

-

-

หน ้า 1984

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20586 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔
20587 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080056
13/08/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200064080059

13/08/2021

-

-

20588 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200064080045

13/08/2021

-

-

20589 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200064080048

13/08/2021

-

-

20590 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200064080047

13/08/2021

-

-

20591 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200064080049

13/08/2021

-

-

20592 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

PR2200064080046

13/08/2021

-

-

หน ้า 1985

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20593 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080063
13/08/2021 -

20594 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200064080054

13/08/2021

-

-

20595 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200064080058

13/08/2021

-

-

20596 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200064080060

13/08/2021

-

-

20597 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200064080061

13/08/2021

-

-

10,600.00

10,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลธีตา ไชยเสวนา, นางสมหมาย ภูมิขุน PR2200064080068
ทด, ราน CHAN CRAFTS และนายวิสุทธิ์ สํามณี

16/08/2021

-

-

20599 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชประกอบ
โครงการสงกําลังใจจากบูรพาจันทสูทหารชายแดนและบุคลากร
ทางการแพทย

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพจิรเมธ และบริษัท บีทูเอส จํากัด สาขาโร PR2200064080069
บินสันจันทบุรี

16/08/2021

-

-

20600 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ - ดอกเกลือสปาขัดผิว

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชางสมายล จํากัด

16/08/2021

-

-

20598 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการการศึกษาและพัฒนาผาถนอมอาหารจากไขชันโรง

หน ้า 1986

PR2200064080065

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20601 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ - ดอกเกลือสปาขัดผิว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,450.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอ็ม สคิน (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080066
16/08/2021 -

20602 ขออนุมัติคาวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ - ดอกเกลือสปาขัดผิว

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพลอยการพิมพ

PR2200064080067

16/08/2021

-

-

20603 ขออนุมัติคาจางถายเอกสารประชาสัมพันธโครงการ “สัปดาหวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 2564

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพิทยากอปปเซ็นเตอร

PR2200064080074

17/08/2021

-

-

20604 ขออนุมัติจางทําทําดอกไมสดประกอบพิธี จํานวน 1 โครงการ เพื่อ
นํามาใชในประกอบพิธีในโครงการ “สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
สวนภูมิภาค ประจําป 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุนทรมาลี

PR2200064080071

17/08/2021

-

-

20605 ขออนุมัติจางทําปายประชาสัมพันธโครงการ “สัปดาหวันวิทยาศาสตร
แหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 2564

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2200064080075

17/08/2021

-

-

20606 ขออนุมัติจางทําปายเวทีโครงการ เพื่อนํามาใชในประกอบพิธีใน
โครงการ “สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 2564

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2200064080072

17/08/2021

-

-

20607 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลลดา กระพลอย

PR2200064080064

17/08/2021

-

-

20608 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อนํามาใชใน
ประกอบพิธีในโครงการ “สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค
ประจําป 2564

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธ.ธนธง, บริษัท บีทูเอส จํากัด (สาขาโรบินสัน PR2200064080073
จันทบุรี), บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด
และนางสาววิภาดา โทธกานันท

17/08/2021

-

-

20609 ขออนุมัติคาสติกเกอร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ-วานขันหมากเศรษฐี

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพลอยการพิมพ

19/08/2021

-

-

หน ้า 1987

PR2200064080078

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20610 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑวานขันหมากเศรษฐี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเจจง เกาเพ็ชรโพธิ์ทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080076
19/08/2021 -

20611 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑวานขันหมากเศรษฐี

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาจันทบุร)ี

PR2200064080077

19/08/2021

-

-

20612 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกจํานวน 1 โครงการ เพื่อใชโครงการบรรยาย
และเสวนาสรางแรงบันดาลใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป

PR2200064080079

23/08/2021

-

-

20613 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการผลิตกลาฟาทะลายโจร ระยะที่ 1

52,500.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชัยพฤกษเกษตร จันทบุร,ี
PR2200064080080
นางสาวประภาพรรณ ศรีทอง,
นางสาววนลักษณ ผลพาณิชย, สวนฟากฟาโคราช,
รานพรสุดาพันธุไม (ทาชาง) –ราน 2 ,บริษัท
สยามโกลบอลเฮาส
จํากัด (มหาชน) และนายอภินันท ชมพูนุช

23/08/2021

-

-

20614 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 22 รายการ เพื่อใชในการเรียน
การสอนหลักสูตรปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ประจําป
การศึกษา 2564

18,760.00

18,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจเทค จํากัด

PR2200064080081

23/08/2021

-

-

20615 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200064080091

26/08/2021

-

-

20616 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

PR2200064080089

26/08/2021

-

-

หน ้า 1988

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20617 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080090
26/08/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200064080092

26/08/2021

-

-

20618 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

20619 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200064080086

26/08/2021

-

-

20620 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200064080087

26/08/2021

-

-

20621 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200064080084

26/08/2021

-

-

20622 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200064080085

26/08/2021

-

-

20623 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200064080088

26/08/2021

-

-

หน ้า 1989

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20624 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080124
27/08/2021 -

20625 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200064080128

27/08/2021

-

-

20626 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200064080127

27/08/2021

-

-

20627 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200064080123

27/08/2021

-

-

20628 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200064080125

27/08/2021

-

-

20629 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200064080099

27/08/2021

-

-

20630 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200064080100

27/08/2021

-

-

หน ้า 1990

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20631 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080101
27/08/2021 -

20632 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200064080102

27/08/2021

-

-

20633 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200064080103

27/08/2021

-

-

20634 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชญาภรณ พูพุม

PR2200064080117

27/08/2021

-

-

20635 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200064080110

27/08/2021

-

-

20636 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200064080113

27/08/2021

-

-

20637 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200064080114

27/08/2021

-

-

หน ้า 1991

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20638 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080122
27/08/2021 -

20639 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200064080121

27/08/2021

-

-

20640 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200064080112

27/08/2021

-

-

20641 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200064080118

27/08/2021

-

-

20642 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200064080119

27/08/2021

-

-

20643 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200064080111

27/08/2021

-

-

20644 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200064080097

27/08/2021

-

-

หน ้า 1992

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20645 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080098
27/08/2021 -

20646 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200064080093

27/08/2021

-

-

20647 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200064080094

27/08/2021

-

-

20648 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200064080096

27/08/2021

-

-

20649 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200064080095

27/08/2021

-

-

20650 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200064080108

27/08/2021

-

-

20651 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200064080106

27/08/2021

-

-

หน ้า 1993

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20652 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080105
27/08/2021 -

20653 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200064080126

27/08/2021

-

-

20654 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200064080147

30/08/2021

-

-

20655 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200064080152

30/08/2021

-

-

20656 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200064080144

30/08/2021

-

-

20657 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200064080145

30/08/2021

-

-

20658 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200064080146

30/08/2021

-

-

หน ้า 1994

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20659 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะวงค ระงับใจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080163
30/08/2021 -

20660 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท ธรรมธร

PR2200064080164

30/08/2021

-

-

20661 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200064080166

30/08/2021

-

-

20662 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200064080167

30/08/2021

-

-

20663 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200064080140

30/08/2021

-

-

20664 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200064080137

30/08/2021

-

-

20665 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200064080138

30/08/2021

-

-

หน ้า 1995

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20666 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080139
30/08/2021 -

20667 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200064080133

30/08/2021

-

-

20668 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200064080134

30/08/2021

-

-

20669 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200064080135

30/08/2021

-

-

20670 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200064080136

30/08/2021

-

-

20671 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200064080141

30/08/2021

-

-

20672 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200064080142

30/08/2021

-

-

หน ้า 1996

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20673 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080162
30/08/2021 -

20674 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200064080158

30/08/2021

-

-

20675 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200064080154

30/08/2021

-

-

20676 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200064080155

30/08/2021

-

-

20677 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200064080156

30/08/2021

-

-

20678 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200064080159

30/08/2021

-

-

20679 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200064080160

30/08/2021

-

-

หน ้า 1997

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20680 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080161
30/08/2021 -

20681 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200064080157

30/08/2021

-

-

20682 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200064080153

30/08/2021

-

-

20683 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200064080130

30/08/2021

-

-

20684 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200064080131

30/08/2021

-

-

20685 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

PR2200064080132

30/08/2021

-

-

20686 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200064080129

30/08/2021

-

-

หน ้า 1998

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20687 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200064080148
30/08/2021 -

20688 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200064080149

30/08/2021

-

-

20689 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200064080150

30/08/2021

-

-

20690 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200064080151

30/08/2021

-

-

20691 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200064080143

30/08/2021

-

-

20692 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา
66951863 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ จํานวน 21 เลม (รวม 9600แผน)
สําหรับ ป.โท ภาคเรียน1/2564

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400064080010

06/08/2564

-

-

PR2400064080045

10/08/2564

-

-

20693 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
20694 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
20695 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400064080030

10/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400064080035

10/08/2564

-

-

หน ้า 1999

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20696
20697
20698
20699
20700
20701
20702
20703
20704
20705
20706
20707
20708
20709
20710

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080038
10/08/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400064080040

10/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400064080042

10/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400064080043

10/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400064080044

10/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400064080039

10/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400064080041

10/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400064080029

10/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400064080032

10/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400064080033

10/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400064080031

10/08/2564

-

-

PR2400064080034

10/08/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400064080068

11/08/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400064080049

11/08/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400064080067

11/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

หน ้า 2000

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20711 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
20712 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
20713 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080069
11/08/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม

PR2400064080066

11/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400064080056

11/08/2564

-

-

20714 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400064080057

11/08/2564

-

-

20715 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400064080058

11/08/2564

-

-

20716 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400064080059

11/08/2564

-

-

20717 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400064080060

11/08/2564

-

-

20718 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400064080061

11/08/2564

-

-

20719 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400064080062

11/08/2564

-

-

20720 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400064080063

11/08/2564

-

-

หน ้า 2001

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20721 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080065
11/08/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400064080064

11/08/2564

-

-

20722 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กค64)

15,000.00

20723 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400064080051

11/08/2564

-

-

20724 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400064080054

11/08/2564

-

-

20725 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400064080053

11/08/2564

-

-

20726 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

PR2400064080052

11/08/2564

-

-

20727 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400064080055

11/08/2564

-

-

20728 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
20729 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
20730 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
20731 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน

PR2400064080050

11/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400064080046

11/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400064080047

11/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400064080048

11/08/2564

-

-

หน ้า 2002

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20732 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
20733 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080070
11/08/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400064080088

13/08/2564

-

-

20734 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400064080072

13/08/2564

-

-

20735 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400064080086

13/08/2564

-

-

20736 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400064080087

13/08/2564

-

-

20737 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400064080090

13/08/2564

-

-

20738 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลรัตน สถิตยเสถียร

PR2400064080077

13/08/2564

-

-

20739 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400064080078

13/08/2564

-

-

20740 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400064080079

13/08/2564

-

-

20741 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400064080080

13/08/2564

-

-

หน ้า 2003

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20742 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080081
13/08/2564 -

20743 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400064080082

13/08/2564

-

-

20744 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400064080084

13/08/2564

-

-

20745 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400064080085

13/08/2564

-

-

20746 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400064080083

13/08/2564

-

-

20747 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400064080076

13/08/2564

-

-

20748 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400064080073

13/08/2564

-

-

20749 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400064080074

13/08/2564

-

-

20750 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400064080071

13/08/2564

-

-

20751 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400064080075

13/08/2564

-

-

หน ้า 2004

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20752 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กค64)
20753 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20754 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
20755 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20756 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20757 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20758 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20759 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20760 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20761 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20762 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20763 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20764 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20765 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080089
13/08/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400064080114

17/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400064080094

17/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400064080115

17/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400064080113

17/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400064080112

17/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400064080109

17/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400064080108

17/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400064080110

17/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400064080107

17/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ หนอนอย

PR2400064080111

17/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วีรยา บุญชวย

PR2400064080105

17/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400064080096

17/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400064080097

17/08/2564

-

-

หน ้า 2005

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
20766
20767
20768
20769
20770
20771
20772
20773
20774
20775
20776
20777
20778
20779

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
9,000.00
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
5,000.00
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
15,000.00
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080103
17/08/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400064080104

17/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา ดวงชื่น

PR2400064080099

17/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400064080098

17/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400064080102

17/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตชน อินทรยานยาว

PR2400064080100

17/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400064080101

17/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400064080092

17/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400064080093

17/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400064080091

17/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400064080095

17/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400064080116

17/08/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400064080130

18/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400064080120

18/08/2564

-

-

หน ้า 2006

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20780 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20781 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20782 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20783 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080128
18/08/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400064080131

18/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400064080127

18/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ

PR2400064080126

18/08/2564

-

-

20784 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400064080122

18/08/2564

-

-

20785 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400064080124

18/08/2564

-

-

20786 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400064080125

18/08/2564

-

-

20787 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400064080117

18/08/2564

-

-

20788 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400064080118

18/08/2564

-

-

20789 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400064080119

18/08/2564

-

-

20790 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400064080121

18/08/2564

-

-

หน ้า 2007

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20791 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20792 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20793 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20794 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20795 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20796 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20797 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (สค64)
20798 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20799 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20800 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20801 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20802 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20803 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20804 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080123
18/08/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400064080129

18/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400064080151

19/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400064080150

19/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400064080149

19/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400064080153

19/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400064080152

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

PR2400064080139

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400064080140

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400064080143

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400064080142

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร แกวชนะ

PR2400064080147

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400064080144

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400064080145

19/08/2564

-

-

หน ้า 2008

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20805 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20806 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20807 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (สค64)
20808 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20809 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20810 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20811 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20812 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (สค64)
20813 ขออนุมัติซื้อสิทธิ์ในการเขาใชงาน (โปรแกรม Amadeus) เพื่อใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอนกับนิสิตสาขาการทองเที่ยวและ
โรงแรม โครงการปรับปรุง IT Program ดานการทองเที่ยว (กย64-สค
65)
20814 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมทาสีภายในหองพัก อาคารหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ
20815 ขอความเห็นชอบจัดหาหนังสือ เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน
20816 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแอร จํานวน 10 หอง อาคารหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ
20817 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อ ขนาด 5 ลิตร
จํานวน 2 แกลลอน
20818 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมเครื่องสแกนนิ้วของอาคารวิทยาลัย
นานาชาติ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400064080146
19/08/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400064080148

19/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400064080141

19/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฏ เพ็งสา

PR2400064080138

19/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชิน ตรงดี

PR2400064080137

19/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก ทวีมูล

PR2400064080135

19/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400064080136

19/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400064080134

19/08/2564

-

-

10,432.50

10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอิสตเอเชีย จํากัด

PR2400064080162

24/08/2564

-

-

38,080.80

38,080.80 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร

PR2600064080003

03/08/2564

-

-

23,000.00
58,529.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)
58,529.00 เฉพาะเจาะจง หางหุน สวนจํากัด เคเอส แอร ซัพพลายแอนด
เซอรวิส
3,584.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR2600064080002
PR2600064080004

03/08/2564
03/08/2564

-

-

PR2600064080005

05/08/2564

-

-

PR2600064080023

09/08/2564

-

-

3,584.00
7,918.00

7,918.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

หน ้า 2009

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20819 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําจืด 10,000 ลิตร ใชในอาคารวิทยาลัย
นานาชาติ
20820 ขอความเห็นชอบจางเหมาติดตั้งฟลมติดอาคารสําหรับอาคารวิทยาลัย
นานาชาติ จํานวน ๒ หอง
20821 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในสํานักงานและวัสดุซอมแซม
20822 ขอความเห็นชอบจัดหาแผนบันทึกขอมูล
20823 ขอความเห็นชอบในการจัดหาแอลกอฮอลชนิดถุง
20824 ขอความเห็นชอบจัดจางทําความสะอาดใสกรองน้ําเครื่องสูบน้ําของ
อาคารเรียนและอาคารหอพัก
20825 ขอความเห็นชอบจัดหาซองขยายขางและเทป
20826 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#017/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080024
09/08/2564 -

27,588.32

27,588.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูเทอรมินอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR2600064080038

16/08/2564

-

-

12,588.94
1,893.90
6,000.00
5,400.00

12,588.94 เฉพาะเจาะจง
1,893.90 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600064080043
PR2600064080042
PR2600064080045
PR2600064080072

19/08/2564
19/08/2564
20/08/2564
24/08/2564

-

-

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด
นายสายัณห พึ่งสังวาลย

3,784.96
5,000.00

3,784.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600064080062
PR2600064080052

24/08/2564
24/08/2564

-

-

20827 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600064080053

24/08/2564

-

-

20828 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#019/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

PR2600064080054

24/08/2564

-

-

20829 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#020/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

PR2600064080055

24/08/2564

-

-

20830 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600064080057

24/08/2564

-

-

หน ้า 2010

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20831 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#037/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080058
24/08/2564 -

20832 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600064080059

24/08/2564

-

-

20833 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#040/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

PR2600064080060

24/08/2564

-

-

20834 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600064080061

24/08/2564

-

-

20835 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#057/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

PR2600064080063

24/08/2564

-

-

20836 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#058/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

PR2600064080064

24/08/2564

-

-

20837 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#059/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600064080065

24/08/2564

-

-

โสรัตนชัย

หน ้า 2011

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20838 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#060/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร ชางเปย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080066
24/08/2564 -

20839 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600064080067

24/08/2564

-

-

20840 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#077/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

PR2600064080068

24/08/2564

-

-

20841 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600064080069

24/08/2564

-

-

20842 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600064080070

24/08/2564

-

-

20843 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#080/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

PR2600064080071

24/08/2564

-

-

20844 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#016/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600064080051

24/08/2564

-

-

หน ้า 2012

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20845 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64
20846 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#005/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080075
25/08/2564 -

PR2600064080082

25/08/2564

-

-

20847 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600064080078

25/08/2564

-

-

20848 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

PR2600064080080

25/08/2564

-

-

20849 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600064080083

25/08/2564

-

-

20850 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600064080084

25/08/2564

-

-

20851 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600064080085

25/08/2564

-

-

20852 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #014/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา สาริกาล

PR2600064080086

25/08/2564

-

-

20853 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600064080087

25/08/2564

-

-

หน ้า 2013

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20854 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080088
25/08/2564 -

20855 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600064080089

25/08/2564

-

-

20856 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600064080090

25/08/2564

-

-

20857 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

PR2600064080091

25/08/2564

-

-

20858 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600064080092

25/08/2564

-

-

20859 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #032/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงฤทธิ์ พลขา

PR2600064080093

25/08/2564

-

-

20860 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600064080094

25/08/2564

-

-

20861 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600064080095

25/08/2564

-

-

20862 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

PR2600064080096

25/08/2564

-

-

20863 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600064080099

25/08/2564

-

-

หน ้า 2014

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20864 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080100
25/08/2564 -

20865 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600064080101

25/08/2564

-

-

20866 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600064080102

25/08/2564

-

-

20867 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

PR2600064080103

25/08/2564

-

-

20868 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600064080104

25/08/2564

-

-

20869 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600064080105

25/08/2564

-

-

20870 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600064080108

25/08/2564

-

-

20871 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600064080109

25/08/2564

-

-

20872 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

PR2600064080110

25/08/2564

-

-

20873 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600064080111

25/08/2564

-

-

หน ้า 2015

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20874 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080112
25/08/2564 -

20875 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

PR2600064080113

25/08/2564

-

-

20876 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600064080114

25/08/2564

-

-

20877 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

PR2600064080115

25/08/2564

-

-

20878 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600064080116

25/08/2564

-

-

20879 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600064080098

25/08/2564

-

-

20880 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600064080106

25/08/2564

-

-

20881 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600064080107

25/08/2564

-

-

20882 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #087/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรธมณ ทองประเสริฐ

PR2600064080097

25/08/2564

-

-

หน ้า 2016

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20883 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#001/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080074
25/08/2564 -

20884 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600064080076

25/08/2564

-

-

20885 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#003/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

PR2600064080079

25/08/2564

-

-

20886 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600064080081

25/08/2564

-

-

PR2600064080077

25/08/2564

-

-

20887 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

20888 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#022/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พุทธบุรี

PR2600064080125

26/08/2564

-

-

20889 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#023/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวนัตถ สุริโย

PR2600064080126

26/08/2564

-

-

หน ้า 2017

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20890 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#025/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย บราวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080127
26/08/2564 -

20891 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600064080130

26/08/2564

-

-

20892 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#086/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพรินทร แดงนอย

PR2600064080135

26/08/2564

-

-

20893 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#043/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ เอี่ยมธิติวรสกุล

PR2600064080132

26/08/2564

-

-

20894 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600064080133

26/08/2564

-

-

20895 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#084/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

PR2600064080128

26/08/2564

-

-

20896 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#085/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

PR2600064080129

26/08/2564

-

-

หน ้า 2018

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20897 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#042/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600064080131
26/08/2564 -

20898 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#061/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600064080137

27/08/2564

-

-

20899 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600064080138

27/08/2564

-

-

20900 ขอความเห็นชอบจัดหาหนวยความจําคอมพิวเตอร
20901 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#064/64

7,100.00
9,000.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

PR2600064080143
PR2600064080140

27/08/2564
27/08/2564

-

-

20902 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600064080141

27/08/2564

-

-

20903 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
#063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600064080139

27/08/2564

-

-

17,410.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวชพงศโอสถ เทรดดิ้ง จํากัด, โรงพยาบาลพนัส PR2700064080001
นิคม / เสนอราคา 17,410 บาท

02/08/2021

-

-

20904 ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพรในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ เดือน
สิงหาคม 2564

17,410.00

หน ้า 2019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20905 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุอุปกรณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถิ่งของวิสาหกิจชุมชนบางพระ
20906 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาบริการซอมลิ้นชักโตะทํางาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,155.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
30,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด / เสนอราคา 30,155 PR2700064080006
10/08/2021 บาท

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง ฤทธิเดชการกุญแจ / เสนอราคา 300 บาท

PR2700064080010

20/08/2021

-

-

20907 ขออนุมัติเบิกคาซอมเครื่องสํารองไฟฟา

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ตเทคโนโลยี จํากัด / เสนอราคา
1,200 บาท

PR2700064080014

27/08/2021

-

-

20908 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นิสิต ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

PR2800064080001

02/08/2021

-

-

20909 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูสิน สุขสุทธิ์

PR2800064080010

16/08/2021

-

-

20910 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรพีพงษ ฐิติรัตนกุล

PR2800064080016

16/08/2021

-

-

20911 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

PR2800064080014

16/08/2021

-

-

20912 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีกร ชูบาล

PR2800064080015

16/08/2021

-

-

20913 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800064080013

16/08/2021

-

-

20914 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800064080012

16/08/2021

-

-

หน ้า 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20915 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080011
16/08/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

PR2800064080006

16/08/2021

-

-

20916 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

20917 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800064080019

16/08/2021

-

-

20918 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800064080018

16/08/2021

-

-

20919 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800064080017

16/08/2021

-

-

20920 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800064080040

19/08/2021

-

-

20921 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800064080038

19/08/2021

-

-

20922 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

PR2800064080025

19/08/2021

-

-

20923 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800064080026

19/08/2021

-

-

20924 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800064080032

19/08/2021

-

-

หน ้า 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20925 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080034
19/08/2021 -

20926 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800064080024

19/08/2021

-

-

20927 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800064080023

19/08/2021

-

-

20928 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีธนกร เนตรสวาง

PR2800064080033

19/08/2021

-

-

20929 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บัวลิ่ง เฉลิมแสน

PR2800064080035

19/08/2021

-

-

20930 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800064080036

19/08/2021

-

-

20931 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน บุญอินทร

PR2800064080037

19/08/2021

-

-

20932 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800064080045

19/08/2021

-

-

20933 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800064080044

19/08/2021

-

-

20934 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800064080043

19/08/2021

-

-

หน ้า 2022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20935 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080042
19/08/2021 -

20936 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800064080041

19/08/2021

-

-

20937 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800064080039

19/08/2021

-

-

20938 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติสุข ทนงคสําโรง

PR2800064080046

19/08/2021

-

-

20939 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาน สําราญ

PR2800064080062

20/08/2021

-

-

20940 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800064080063

20/08/2021

-

-

20941 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800064080071

20/08/2021

-

-

20942 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

PR2800064080064

20/08/2021

-

-

20943 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800064080065

20/08/2021

-

-

20944 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800064080066

20/08/2021

-

-

หน ้า 2023

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20945 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080069
20/08/2021 -

20946 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800064080067

20/08/2021

-

-

20947 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ มะเดช

PR2800064080072

20/08/2021

-

-

20948 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800064080070

20/08/2021

-

-

20949 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800064080094

20/08/2021

-

-

20950 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800064080086

20/08/2021

-

-

20951 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา แสนจันทร

PR2800064080087

20/08/2021

-

-

20952 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800064080088

20/08/2021

-

-

20953 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800064080093

20/08/2021

-

-

20954 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800064080091

20/08/2021

-

-

หน ้า 2024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20955 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080085
20/08/2021 -

20956 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

PR2800064080090

20/08/2021

-

-

20957 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800064080092

20/08/2021

-

-

20958 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800064080060

20/08/2021

-

-

20959 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800064080061

20/08/2021

-

-

20960 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

PR2800064080057

20/08/2021

-

-

20961 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800064080058

20/08/2021

-

-

20962 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800064080059

20/08/2021

-

-

20963 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800064080080

20/08/2021

-

-

20964 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800064080081

20/08/2021

-

-

หน ้า 2025

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20965 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080082
20/08/2021 -

20966 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800064080083

20/08/2021

-

-

20967 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800064080084

20/08/2021

-

-

20968 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุการเรียนการสอน รายวิชา
ผูประกอบการดานธุรกิจดานอุตสาหกรรมเกษตร
20969 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาพันธุไม เพื่อใชซอมแซมตนไม ในโครงการ
พัฒนาฟารมเกษตรฯ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อ.ประทีป อูป
แกว)

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงทิพยการไฟฟา

PR2800064080075

20/08/2021

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาภพ พันธุไม

PR2800064080100

25/08/2021

-

-

20970 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800064080119

31/08/2021

-

-

20971 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800064080120

31/08/2021

-

-

20972 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800064080121

31/08/2021

-

-

20973 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800064080106

31/08/2021

-

-

20974 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

PR2800064080110

31/08/2021

-

-

หน ้า 2026

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20975 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภรณ ภูมิลําเนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080104
31/08/2021 -

20976 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

PR2800064080111

31/08/2021

-

-

20977 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

PR2800064080112

31/08/2021

-

-

20978 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800064080105

31/08/2021

-

-

20979 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชชา ทรัพยพลอย

PR2800064080109

31/08/2021

-

-

20980 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800064080108

31/08/2021

-

-

20981 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800064080103

31/08/2021

-

-

20982 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800064080107

31/08/2021

-

-

20983 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800064080114

31/08/2021

-

-

20984 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800064080115

31/08/2021

-

-

หน ้า 2027

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20985 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800064080117
31/08/2021 -

20986 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

PR2800064080118

31/08/2021

-

-

20987 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาน สําราญ

PR2800064080113

31/08/2021

-

-

20988 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

PR2800064080123

31/08/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ

20989 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800064080116

31/08/2021

-

-

20990 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

PR2800064080122

31/08/2021

-

-

20991 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

PR3300064080001

02/08/2021

-

-

20992 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

PR3300064080033

18/08/2021

-

-

20993 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300064080028

18/08/2021

-

-

20994 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300064080027

18/08/2021

-

-

หน ้า 2028

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

20995 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080030
18/08/2021 -

20996 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300064080032

18/08/2021

-

-

20997 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300064080035

18/08/2021

-

-

20998 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300064080029

18/08/2021

-

-

20999 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300064080031

18/08/2021

-

-

21000 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300064080034

18/08/2021

-

-

21001 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300064080036

18/08/2021

-

-

21002 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

PR3300064080025

18/08/2021

-

-

21003 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300064080022

18/08/2021

-

-

21004 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300064080023

18/08/2021

-

-

หน ้า 2029

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21005 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ถาวรผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080024
18/08/2021 -

21006 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300064080021

18/08/2021

-

-

21007 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300064080042

19/08/2021

-

-

21008 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300064080038

19/08/2021

-

-

21009 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300064080041

19/08/2021

-

-

21010 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300064080037

19/08/2021

-

-

21011 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300064080039

19/08/2021

-

-

21012 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300064080045

19/08/2021

-

-

21013 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

PR3300064080047

19/08/2021

-

-

21014 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

PR3300064080044

19/08/2021

-

-

หน ้า 2030

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21015 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080043
19/08/2021 -

21016 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300064080046

19/08/2021

-

-

21017 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300064080040

19/08/2021

-

-

21018 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300064080060

20/08/2021

-

-

21019 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300064080075

20/08/2021

-

-

21020 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

PR3300064080061

20/08/2021

-

-

21021 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300064080057

20/08/2021

-

-

21022 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300064080059

20/08/2021

-

-

21023 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพร อรัญนาจ

PR3300064080085

20/08/2021

-

-

21024 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300064080088

20/08/2021

-

-

หน ้า 2031

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21025 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080089
20/08/2021 -

21026 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ ทองมา

PR3300064080091

20/08/2021

-

-

21027 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300064080086

20/08/2021

-

-

21028 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300064080101

20/08/2021

-

-

21029 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300064080103

20/08/2021

-

-

21030 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300064080104

20/08/2021

-

-

21031 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300064080102

20/08/2021

-

-

21032 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300064080100

20/08/2021

-

-

21033 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

PR3300064080090

20/08/2021

-

-

21034 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300064080084

20/08/2021

-

-

หน ้า 2032

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21035 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080087
20/08/2021 -

21036 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300064080092

20/08/2021

-

-

21037 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300064080093

20/08/2021

-

-

21038 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300064080095

20/08/2021

-

-

21039 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300064080098

20/08/2021

-

-

21040 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300064080099

20/08/2021

-

-

21041 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณเจตนา อนุตตรียพงศ

PR3300064080096

20/08/2021

-

-

21042 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300064080097

20/08/2021

-

-

21043 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยนุช ลินลา

PR3300064080051

20/08/2021

-

-

21044 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300064080050

20/08/2021

-

-

หน ้า 2033

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21045 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080056
20/08/2021 -

21046 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300064080054

20/08/2021

-

-

21047 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300064080055

20/08/2021

-

-

21048 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300064080053

20/08/2021

-

-

21049 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300064080052

20/08/2021

-

-

21050 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300064080049

20/08/2021

-

-

21051 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300064080048

20/08/2021

-

-

21052 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

PR3300064080076

20/08/2021

-

-

21053 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

PR3300064080068

20/08/2021

-

-

21054 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300064080081

20/08/2021

-

-

หน ้า 2034

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21055 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080069
20/08/2021 -

21056 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300064080070

20/08/2021

-

-

21057 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300064080071

20/08/2021

-

-

21058 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300064080078

20/08/2021

-

-

21059 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

PR3300064080079

20/08/2021

-

-

21060 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทียนขวัญ แรงสืบสิน

PR3300064080082

20/08/2021

-

-

21061 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา อาศัยกลาง

PR3300064080072

20/08/2021

-

-

21062 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300064080094

20/08/2021

-

-

21063 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300064080066

20/08/2021

-

-

21064 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300064080067

20/08/2021

-

-

หน ้า 2035

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21065 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300064080065
20/08/2021 -

21066 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300064080063

20/08/2021

-

-

21067 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300064080077

20/08/2021

-

-

21068 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300064080080

20/08/2021

-

-

21069 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300064080074

20/08/2021

-

-

21070 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ

PR3300064080083

20/08/2021

-

-

21071 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300064080062

20/08/2021

-

-

21072 ขออนุมัติจัดซื้อโตะปฏิบัติการ จํานวน 3 ชุด

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอรวิส จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
80,250.00 บาท

PO3600064080003

04/08/2021

-

-

21073 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง

30,200.00

30,200.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง30,200.00 บาท

PO3600064080002

04/08/2021

-

-

21074 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

43,900.00

43,900.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 43,900.00 บาท

PO3600064080001

04/08/2021

-

-

หน ้า 2036

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21075 ขออนุมัติจัดจางคาเขาเลมสันกาว จํานวน 5 เลม (เงินหมุน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
365.00

21076 ขออนุมัติจัดซื้อโครงรางกระดูกมนุษย จํานวน 1 ชุด

52,130.40

21077 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
365.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลอย ราคาที่ตก PR3600064080018
05/08/2021 ลงจาง 365.00 บาท

52,130.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย 3บี ไซเอนทิฟค จํากัด ราคาที่ตกลง
จาง 52,130.40 บาท

PO3600064080004

05/08/2021

-

-

2,368.98

2,368.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080019
2,368.98 บาท

05/08/2021

-

-

21078 ขออนุมัติจัดซื้อกลองบรรจุขวดแบคทีเรีย 6 ขวด จํานวน 100 ใบ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัทธนันท แพคเกจจิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลง
จาง 5,350.00 บาท

PR3600064080021

05/08/2021

-

-

21079 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080027
2,140.00 บาท

06/08/2021

-

-

21080 ขออนุมัติจัดจางเหมาเดินสายสงสัญญาณภาพและติดตั้งระบบ จํานวน
1 งาน

89,800.00

89,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต ราคาที่ตกลงจาง
89,800.00 บาท

PO3600064080008

06/08/2021

-

-

21081 ขออนุมัติจางเหมาบริการเก็บ ขนและนําขยะติดเชื้อไปกําจัด จํานวน
161 กิโลกรัม

4,306.75

4,306.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
4,306.75 บาท

PR3600064080026

06/08/2021

-

-

21082 ขออนุมัติคาซอมแซมชุดวัดศัญญาณไฟฟากลามเนื้อ จํานวน 1 เครื่อง

85,500.00

85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 85,500.00 บาท

PO3600064080006

06/08/2021

-

-

21083 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 4 หลอดและจัดซื้อหมึกเครื่อง
ถายเอกสาร จํานวน 4 หลอด

25,600.00

25,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจาง
25,600.00 บาท

PO3600064080007

06/08/2021

-

-

21084 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง

14,873.00

14,873.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร ราคาที่ตกลงจาง 14,873.00 บาท

PO3600064080005

06/08/2021

-

-

หน ้า 2037

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21085 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064080035
08/08/2021 -

21086 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600064080036

08/08/2021

-

-

21087 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080034

08/08/2021

-

-

21088 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080038

08/08/2021

-

-

21089 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง
จาง 9,000.00 บาท

PR3600064080041

09/08/2021

-

-

21090 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080044

09/08/2021

-

-

21091 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปาริฉัตร โอทาน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064080045
บาท

09/08/2021

-

-

หน ้า 2038

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21092 ขออนุมัติจัดซื้อ CPE Gown,thumbhole จํานวน 300 Pcs

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด(มหาชน) ราคาที่ตก
ลงจาง 4,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080039
09/08/2021 -

21093 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064080042
บาท

09/08/2021

-

-

21094 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080043

09/08/2021

-

-

21095 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.พลาธิป)

7,511.40

7,511.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
7,511.40 บาท

PR3600064080048

11/08/2021

-

-

21096 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.อุไรวรรณ)

6,741.00

6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
6,741.00 บาท

PR3600064080049

11/08/2021

-

-

21097 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064080075
บาท

12/08/2021

-

-

21098 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080072

12/08/2021

-

-

21099 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080078

12/08/2021

-

-

หน ้า 2039

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21100 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080080
12/08/2021 -

21101 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080074

12/08/2021

-

-

21102 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080079

12/08/2021

-

-

21103 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080081

12/08/2021

-

-

21104 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

PR3600064080076

12/08/2021

-

-

21105 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064080073
บาท

12/08/2021

-

-

21106 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

12/08/2021

-

-

หน ้า 2040

PR3600064080077

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21107 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064080061
12/08/2021 บาท

21108 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080070

12/08/2021

-

-

21109 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080068

12/08/2021

-

-

21110 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080062

12/08/2021

-

-

21111 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080067

12/08/2021

-

-

21112 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080057

12/08/2021

-

-

21113 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080058
15,000.00 บาท

12/08/2021

-

-

หน ้า 2041

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21114 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080069
12/08/2021 -

21115 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชยา กาบขุนทด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080065

12/08/2021

-

-

21116 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080054

12/08/2021

-

-

21117 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080055

12/08/2021

-

-

21118 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ศรีบุญชู ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080063

12/08/2021

-

-

21119 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080066

12/08/2021

-

-

21120 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064080053

12/08/2021

-

-

หน ้า 2042

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21121 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080056
12/08/2021 -

21122 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080060

12/08/2021

-

-

21123 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080059

12/08/2021

-

-

21124 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080052

12/08/2021

-

-

21125 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080064

12/08/2021

-

-

21126 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064080071
บาท

12/08/2021

-

-

21127 ขออนุมัติคาบริการวิเคราะหอาหาร จํานวน 4 ตัวอยาง เพื่อใชสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68644361 โครงงานวิจัยทางโภชน
บําบัดและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2564 อ.ทนุอุดม (งานพัสดุ)

2,100.00

16/08/2021

-

-

2,100.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ราคาที่ตกลงจาง
2,100.00 บาท

หน ้า 2043

PR3600064080091

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21128 ขออนุมัติจัดซื้อ ECG Electrodes จํานวน 6 ซอง เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําปการศึกษา 2563
อ.อรชร (งานพัสดุ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร ราคาที่ตกลงจาง
4,200.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080087
16/08/2021 -

21129 ขออนุมัติจัดซื้อไนโตรเจนเหลว จํานวน 48 กิโลกรัม เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
อ.จิราพร (งานพัสดุ)

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด สํานักงานใหญ
ราคาที่ตกลงจาง 2,568.00 บาท

PR3600064080088

16/08/2021

-

-

21130 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.ชลธิดา)

7,404.40

7,404.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080089
7,404.40 บาท

16/08/2021

-

-

21131 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการเพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.ชลธิดา)

6,634.00

6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด ราคาที่ตกลงจาง 6,634.00 PR3600064080090
บาท

16/08/2021

-

-

21132 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68248259 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.ณัฐภาณินี)

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080085
5,992.00 บาท

16/08/2021

-

-

21133 ขออนุมัติคาบริการเปลี่ยนรีโมทเตียงการแพทย จํานวน 2 อัน

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทิตย ครุภัณฑการแพทย จํากัด ราคาที่
ตกลงจาง 11,770.00 บาท

PO3600064080009

17/08/2021

-

-

21134 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายา/สารเคมี จํานวน 7 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต สําหรับนิสิตเทคนิค
การแพทยชั้นป 3 เทอม 1/2564

5,260.00

5,260.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ราคาที่ตกลงจาง 5,260.00 บาท

PR3600064080099

17/08/2021

-

-

21135 ขออนุมัติจัดซื้อECG Tab resting electrode จํานวน 3 ซอง เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68347360 ภาคนิพนธ ประจําป
การศึกษา 2563 อ.อรชร (งานพัสดุ)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร ราคาที่ตกลงจาง
3,600.00 บาท

PR3600064080097

17/08/2021

-

-

21136 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดองศาการเคลื่อนไหวแบบเอียงน้ํา จํานวน 10
เครื่อง

63,000.00

PO3600064080010

18/08/2021

-

-

1,149.50 เฉพาะเจาะจง นางสมบัติ เกตุปรางค ราคาที่ตกลงจาง 1,149.50 PR3600064080108
บาท

19/08/2021

-

-

21137 ขออนุมัติจัดซื้อกุงเคย จํานวน 15 กิโลกรัมและจางปริ้นเอกสารและถาย
เอกสาร จํานวน 210 แผน (งานพัสดุ)

1,149.50

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิพราวด จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
63,000.00 บาท

หน ้า 2044

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21138 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8 รายการ (กุลธรา
สํารองจาย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
327.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
327.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080111
20/08/2021 327.00 บาท

21139 ขออนุมัติจางเหมาบริการปรับปรุงระบบสารสนเทศการคํานวณภาระ
งานของคณาจารยคณะสหเวชศาสตร จํานวน 1 งาน

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติกา กองศิล ราคาที่ตกลงจาง 50,000.00
บาท

PO3600064080011

25/08/2021

-

-

21140 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080128

25/08/2021

-

-

21141 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080129

25/08/2021

-

-

21142 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080130

25/08/2021

-

-

21143 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080125

25/08/2021

-

-

21144 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080126

25/08/2021

-

-

21145 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064080123
บาท

25/08/2021

-

-

หน ้า 2045

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21146 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

21147 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

21148 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

21149 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080127
25/08/2021 -

PR3600064080124

25/08/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080136

26/08/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิวิณี อินไชยสี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064080137

26/08/2021

-

-

21150 ขออนุมัติจัดซื้ออัลตราซาวดขนาด 5000 กรัม จํานวน 3 ลัง เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 68334260 การรักษาดวยความ
รอนและแสง และรายวิชา 68334160 การวินิจฉัยและรักษาดวยไฟฟา
สําหรับนิสิตสาขากายภาพบําบัดชั้นปที่ 3

2,370.00

2,370.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ สยามวณิชย ราคาที่ตกลงจาง
2,370.00 บาท

PR3600064080139

27/08/2021

-

-

21151 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080138

27/08/2021

-

-

21152 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080144

27/08/2021

-

-

หน ้า 2046

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21153 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080147
28/08/2021 -

21154 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064080152
บาท

28/08/2021

-

-

21155 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080148

28/08/2021

-

-

21156 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080150

28/08/2021

-

-

21157 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080151

28/08/2021

-

-

21158 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080165

28/08/2021

-

-

21159 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080163

28/08/2021

-

-

หน ้า 2047

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21160 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080166
28/08/2021 -

21161 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080157

28/08/2021

-

-

21162 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080158

28/08/2021

-

-

21163 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080161

28/08/2021

-

-

21164 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080159

28/08/2021

-

-

21165 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064080160
บาท

28/08/2021

-

-

21166 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064080164
บาท

28/08/2021

-

-

หน ้า 2048

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21167 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064080162
28/08/2021 บาท

21168 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080145
15,000.00 บาท

28/08/2021

-

-

21169 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600064080146

28/08/2021

-

-

21170 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080155

28/08/2021

-

-

21171 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080153

28/08/2021

-

-

21172 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600064080154

28/08/2021

-

-

21173 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600064080156
บาท

28/08/2021

-

-

หน ้า 2049

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21174 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080149
28/08/2021 -

21175 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080171

29/08/2021

-

-

21176 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

PR3600064080172

29/08/2021

-

-

21177 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080169

29/08/2021

-

-

21178 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080168

29/08/2021

-

-

21179 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080170

29/08/2021

-

-

21180 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064080188
บาท

29/08/2021

-

-

หน ้า 2050

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21181 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600064080190
29/08/2021 5,000.00 บาท

21182 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080189

29/08/2021

-

-

21183 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600064080187

29/08/2021

-

-

21184 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท PR3600064080191

29/08/2021

-

-

21185 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080185

29/08/2021

-

-

21186 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080179

29/08/2021

-

-

21187 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080178

29/08/2021

-

-

หน ้า 2051

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21188 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080186
29/08/2021 -

21189 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080183

29/08/2021

-

-

21190 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064080177
บาท

29/08/2021

-

-

21191 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600064080181
บาท

29/08/2021

-

-

21192 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080180

29/08/2021

-

-

21193 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080184

29/08/2021

-

-

21194 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080182

29/08/2021

-

-

หน ้า 2052

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21195 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080174
29/08/2021 -

21196 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080173

29/08/2021

-

-

21197 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080175

29/08/2021

-

-

21198 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600064080176

29/08/2021

-

-

21199 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนสิงหาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600064080167
บาท

29/08/2021

-

-

21200 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการรักษา จํานวน 6 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การรักษาผูที่เขารับการรักษาคลินิกกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

7,211.80

7,211.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
7,211.80 บาท

PR3600064080195

30/08/2021

-

-

21201 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600064080197

31/08/2021

-

-

หน ้า 2053

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21202 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)
21203 ขออนุมัติจัดจางออกแบบคาออกแบบหองยาจําลอง (2255)

21204 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (40 หนองตําลึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

45,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

45,000.00 จางออกแบบ นายพีรกานต รุณมณีรัตน
หรือควบคุม
งานกอสราง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทัดดาว ทับอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600064080198
31/08/2021 -

PO3700064080002

06/08/2564

-

-

PR3700064080001

02/08/2564

-

-

21205 ขออนุมัติจัดจางคาออกแบบตอเติมโรงอาหาร (2244)

90,000.00

90,000.00 จางออกแบบ หางหุนสวนจํากัด ธนิสร สตีล แอนด คอนสตรัคชั่น PO3700064080001
หรือควบคุม
งานกอสราง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

06/08/2564

-

-

21206 ขออนุมัติจางเหมาซอมระบบปมน้ําดี เครื่องสูบน้ํา อาคารปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา (570401001000003)
(2152)

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยเพิ่มพูลเซอรวิส

PO3700064080003

17/08/2564

-

-

21207 ขออนุมัติจางออกแบบสถานที่เก็บของเสียหองปฏิบัติการ (2243)

19,560.00

19,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพชรทวี เซอรวิส 2019 จํากัด

PO3700064080007

16/08/2564

-

-

21208 ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 2 เครื่อง (2256)

2,398.00

2,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064080035

16/08/2564

-

-

21209 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องพริ้นเตอร HP M227SDN
621500201000034 (2122)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR3700064080036

17/08/2564

-

-

หน ้า 2054

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21210 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (18 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

21211 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (9 ทาบุญมี)

15,000.00

21212 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

21213 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (20 ทาบุญมี)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลัคนา วิริยภิญโญ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080066
19/08/2564 -

PR3700064080057

19/08/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700064080050

19/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700064080068

19/08/2564

-

-

21214 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (21 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

PR3700064080069

19/08/2564

-

-

21215 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (22 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700064080070

19/08/2564

-

-

21216 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (23 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700064080071

19/08/2564

-

-

21217 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (24 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

PR3700064080072

19/08/2564

-

-

21218 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700064080073

19/08/2564

-

-

21219 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

15,000.00

PR3700064080074

19/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

หน ้า 2055

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21220 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080075
19/08/2564 -

21221 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700064080076

19/08/2564

-

-

21222 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

PR3700064080077

19/08/2564

-

-

21223 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700064080051

19/08/2564

-

-

21224 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (30 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700064080078

19/08/2564

-

-

21225 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700064080079

19/08/2564

-

-

21226 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700064080080

19/08/2564

-

-

21227 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700064080081

19/08/2564

-

-

21228 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (4 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีพันธุ ผสมทรัพย

PR3700064080052

19/08/2564

-

-

21229 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (5 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช

PR3700064080053

19/08/2564

-

-

หน ้า 2056

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21230 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (6 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080054
19/08/2564 -

21231 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (7 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700064080055

19/08/2564

-

-

21232 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (8 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลปรางค มั่งคั่ง

PR3700064080056

19/08/2564

-

-

21233 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (17 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700064080065

19/08/2564

-

-

21234 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (16 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700064080064

19/08/2564

-

-

21235 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (15 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700064080063

19/08/2564

-

-

21236 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700064080062

19/08/2564

-

-

21237 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700064080061

19/08/2564

-

-

21238 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700064080060

19/08/2564

-

-

21239 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700064080059

19/08/2564

-

-

หน ้า 2057

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21240 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080058
19/08/2564 -

21241 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700064080049

19/08/2564

-

-

21242 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 150 กิโลกรัม จํานวน 1
เครื่อง (2257)

9,266.20

9,266.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700064080046

19/08/2564

-

-

21243 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (19 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทพัทธ พรมนอย

PR3700064080067

19/08/2564

-

-

21244 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ต.มะขามหยง29)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700064080101

23/08/2564

-

-

21245 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 28)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700064080100

23/08/2564

-

-

21246 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 30)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700064080102

23/08/2564

-

-

21247 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 31)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700064080103

23/08/2564

-

-

21248 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 32)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700064080104

23/08/2564

-

-

21249 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 33)

15,000.00

PR3700064080105

23/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

หน ้า 2058

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21250 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 34)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080106
23/08/2564 -

21251 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 35)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700064080107

23/08/2564

-

-

21252 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 36)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700064080108

23/08/2564

-

-

21253 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 37)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

PR3700064080109

23/08/2564

-

-

21254 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 38)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700064080110

23/08/2564

-

-

21255 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 39)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700064080111

23/08/2564

-

-

21256 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 40)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700064080112

23/08/2564

-

-

21257 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 41)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รินทรลิตา จิโรชวิสิทธิ์

PR3700064080113

23/08/2564

-

-

21258 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 42)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700064080114

23/08/2564

-

-

21259 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 43)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700064080115

23/08/2564

-

-

หน ้า 2059

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21260 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 44)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080116
23/08/2564 -

21261 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 45)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700064080117

23/08/2564

-

-

21262 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 46)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700064080118

23/08/2564

-

-

21263 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มะขามหยง 47)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700064080119

23/08/2564

-

-

21264 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 14)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700064080086

23/08/2564

-

-

21265 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 15)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

PR3700064080087

23/08/2564

-

-

21266 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 16)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700064080088

23/08/2564

-

-

21267 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 17)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700064080089

23/08/2564

-

-

21268 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 18)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700064080090

23/08/2564

-

-

21269 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 19)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700064080091

23/08/2564

-

-

หน ้า 2060

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21270 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 20)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080092
23/08/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700064080093

23/08/2564

-

-

21271 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 21)

15,000.00

21272 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 23)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700064080095

23/08/2564

-

-

21273 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 24)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700064080096

23/08/2564

-

-

21274 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 25)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700064080097

23/08/2564

-

-

21275 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 26)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

PR3700064080098

23/08/2564

-

-

21276 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 27)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700064080099

23/08/2564

-

-

21277 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 13)

15,000.00

PR3700064080085

23/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

21278 ขออนุมัติจัดซื้อถังแกสไนโตรเจน จํานวน 1 ถัง (2258)

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064080134

25/08/2564

-

-

21279 ขออนุมัติจัดซื้อถังแกสคารโบเจนจํานวน 1 ถัง (2259)

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด

PR3700064080133

25/08/2564

-

-

หน ้า 2061

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21280 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (บานบึง 36)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080136
26/08/2564 -

21281 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (บานบึง 37)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700064080137

26/08/2564

-

-

21282 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (บานบึง 38)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700064080138

26/08/2564

-

-

21283 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (บานบึง 39)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700064080139

26/08/2564

-

-

21284 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (บานบึง 40)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700064080140

26/08/2564

-

-

21285 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 1)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศาชล ศรีสุระ

PR3700064080151

26/08/2564

-

-

21286 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (บานบึง 35)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700064080135

26/08/2564

-

-

21287 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (บานบึง 34)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700064080009

26/08/2564

-

-

21288 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 42)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทัดดาว ทับอุดม

PR3700064080142

26/08/2564

-

-

21289 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 8)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700064080158

26/08/2564

-

-

หน ้า 2062

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21290 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 3)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080153
26/08/2564 -

21291 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 4)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700064080154

26/08/2564

-

-

21292 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 41)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700064080141

26/08/2564

-

-

21293 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 9)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700064080159

26/08/2564

-

-

21294 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 43)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

PR3700064080143

26/08/2564

-

-

21295 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 44)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700064080144

26/08/2564

-

-

21296 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 45)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700064080145

26/08/2564

-

-

21297 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 46)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700064080146

26/08/2564

-

-

21298 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 47)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700064080147

26/08/2564

-

-

21299 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 48)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700064080148

26/08/2564

-

-

หน ้า 2063

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21300 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 49)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

21301 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 5)

5,000.00

21302 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 50)

15,000.00

21303 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 6)

5,000.00

21304 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 7)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700064080149
26/08/2564 -

PR3700064080155

26/08/2564

-

-

PR3700064080150

26/08/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700064080156

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700064080157

26/08/2564

-

-

21305 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 10)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700064080160

26/08/2564

-

-

21306 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 11)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700064080161

26/08/2564

-

-

21307 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 12)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700064080162

26/08/2564

-

-

21308 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 2)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันธิชา มีมาก

PR3700064080199

31/08/2564

-

-

21309 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 1)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศาชล ศรีสุระ

PR3700064080200

31/08/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

หน ้า 2064

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21310 ขออนุมัติจางเหมาเดินสายไฟฟาหองปฏิบัติการ MUPA-W

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

31,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกร ทากลาง/ราคาที่ตกลงจาง 31,200 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4200064070014
01/07/2564 -

21311 ขออนุมัติจางทํากุญแจประตูหองเรียนดนตรีไทย

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจาง 1,000 บาท PR4200064070018

09/07/2564

-

-

21312 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว,น้ํายาทําความสะอาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,942 บาท

PR4200064070025

14/07/2564

-

-

21313 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 3,704 บาท

PR4200064070023

14/07/2564

-

-

21314 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งเดินสายสัญญาณ UTP Cat6 พรอมอุปกรณ
และติดตั้งเดินสายสัญญาณไฟฟาพรอมอุปกรณ-อาคารปฏิบัติการคณะ
ดนตรีและการแสดง

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง
44,000บาท

PR4200064070026

14/07/2564

-

-

21315 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน เจิมจรุง/ราคาที่ตกลงจาง 27,500
บาท

PR4200064070022

14/07/2564

-

-

21316 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑไมโครโฟน,เครื่องขยายเสียง.
กลองชุด

38,900.00

38,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน/ราคาที่ตกลงจาง 38,900 บาท PR4200064070028

19/07/2564

-

-

21317 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ

84,400.00

84,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 84,400
บาท

PR4200064070031

19/07/2564

-

-

21318 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาองคพระพิฆเนศปางนฤตยะ

98,500.00

98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่ตกลงจาง 98,500 PR4200064070027
บาท

19/07/2564

-

-

21319 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงฐานรองที่นั่งอัศจรรยและทางลาดสําหรับผู
พิการ

48,115.76

48,115.76 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเมนท/ราคาที่ตก PR4200064070035
ลงจาง 48,115.76 บาท

21/07/2564

-

-

หน ้า 2065

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21320 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําปายติดเบาะที่นั่งหองการแสดง,ปายติดหอง
อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
35,840.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

35,840.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิร/ิ ราคาที่ตกลงจาง 35,840
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4200064070034
21/07/2564 -

21321 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอรสี

32,700.00

32,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 32,700
บาท

PR4200064070037

22/07/2564

-

-

21322 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ เกาอี้ประชุม,ตู, โตะ,เกาอี้
นักเรียน,เกาอี้แลคเชอร

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/ราคาที่ตกลงจาง
21,000 บาท

PR4200064070038

22/07/2564

-

-

7,706.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500064080001
7,706.07
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360
PR4500064080015

02/08/2564

-

-

09/08/2564

-

-

5,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 5,600

PR4500064080013

09/08/2564

-

-

PR4500064080024

23/08/2564

-

-

PR4500064080028

27/08/2564

-

-

PR4500064080034

30/08/2564

-

-

PR4500064080032

30/08/2564

-

-

PR4500064080033

30/08/2564

-

-

PR7000064080002

02/08/2021

-

-

21323 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

7,706.07

21324 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

360.00

21325 ขออนุมัติเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร

5,600.00

21326 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน - น้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อโรค

580.00

21327 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

4,073.98

21328 ขออนุมัติเสนอจางทําโล

7,000.00

21329 ขออนุมัติเสนอจางคาจัดสงเอกสาร
21330 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน
21331 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 26/64 จํานวน 10 เที่ยว

330.00
4,000.00
33,000.00

580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมใจเจริญรุงเรือง จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ
580
4,073.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ
4073.98
7,000.00 เฉพาะเจาะจง .....รานเอกชัยรางวัล (สํานักงานใหญ)/ราคาที่ตก
ลงจาง 6,510......
330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)/ราคาที่ตกลงจาง 330
4,000.00 เฉพาะเจาะจง ....บรัษิท โกลเดน ไทม พริ้นติ้ง จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)/ราคาที่ตกลงซื้อ.08 .....
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

หน ้า 2066

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21332 วัสดุโษษณา และวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ(โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูหองปฎิบัติการแมงกะพรุน)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,000.00 เฉพาะเจาะจง Project ELEC Shop
นายอนุชิต แกวสนธิ / ราคาที่เสนอ 3,450.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080003
02/08/2021 -

21333 วัสดุโฆษณา(เครื่องสงเสียงอัตโนมัติเมื่อคนเดินผาน) จํานวน 1 รายการ

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง Project ELEC Shop /ราคาที่เสนอ 3,675.00
บาท

PR7000064080004

02/08/2021

-

-

21334 วัสดุการเกษตร (อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

PR7000064080001

02/08/2021

-

-

21335 จางซอมแซมระบบชารทไฟแบตเตอรี(่ รถยนตตู นค.5262ชลบุร)ี
จํานวน 2 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน วิเชียร ไดนาโม / ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท PR7000064080009

04/08/2021

-

-

21336 คาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล
บางแสน งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลก
ใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000064080002
บาท

06/08/2021

-

-

21337 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล
งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

33,940.00

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000064080001

06/08/2021

-

-

21338 คาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวกของศูนยเรียนรูโลกใตทะเล
บางแสน งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน-มิถุนายน 2564) เงินรับฝากเงิน
รายได-คชจ.โลกใตทะเล

12,037.50

12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด / PR7000064080016
ราคาที่เสนอ 12,037.50 บาท

06/08/2021

-

-

21339 วัสดุคอมพิวเตอร-หมึกเครื่องพิมพColor LaserJet (Pro 200
M251nw) จํานวน 4 รายการ

12,950.00

12,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
12,950.00 บาท

PR7000064080027

11/08/2021

-

-

4,650.00

4,650.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค / ราคาที่
เสนอ 4,650.00 บาท

PR7000064080041

17/08/2021

-

-

PR7000064080040

17/08/2021

-

-

21340 วัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่องพิมพ HP Laserjet CF283A) จํานวน 1
รายการ
21341 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท
หน ้า 2067

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21342 วัสดุ จํานวน 8 รายการ (ปายไวนิล, สติ๊กเกอร,หนากากอนามัย, ถุงซิป
ใส, แอลกอฮอล, กระบอกฉีด, ถุงมืออนามัย, กรวย) ในการจัดกิจกรรม
U2T สูภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ระหวางวันที่ 23-28
พฤษภาคม 2564 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร-ี สุเมตต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,999.00

21343 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

21344 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

21345 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

21346 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,999.00 เฉพาะเจาะจง รานเอสแอนดเอ็นดีไซน , รานณะยิ่งรวย / ราคาที่ PR7000064080044
18/08/2021 เสนอ 9,999.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080075

21/08/2021

-

-

PR7000064080077

21/08/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080073

21/08/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080067

21/08/2021

-

-

21347 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080074

21/08/2021

-

-

21348 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080068

21/08/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

หน ้า 2068

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21349 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080069
21/08/2021 บาท

21350 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080070

21/08/2021

-

-

21351 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080071

21/08/2021

-

-

21352 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080072

21/08/2021

-

-

21353 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัทนวิภา แทนคุณ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080060
บาท

21/08/2021

-

-

21354 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080058

21/08/2021

-

-

21355 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080053

21/08/2021

-

-

หน ้า 2069

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21356 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

21357 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

21358 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

21359 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

21360 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

21361 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564
21362 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080054
21/08/2021 -

PR7000064080056

21/08/2021

-

-

นางสาวสริตา วงวันดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080057
บาท

21/08/2021

-

-

PR7000064080055

21/08/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080052

21/08/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนันท วิรัชกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080059

21/08/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080061
บาท

21/08/2021

-

-

หน ้า 2070

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21363 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080062
21/08/2021 บาท

21364 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080063
บาท

21/08/2021

-

-

21365 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064080066

21/08/2021

-

-

21366 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080064

21/08/2021

-

-

21367 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064080065

21/08/2021

-

-

21368 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064080048

21/08/2021

-

-

21369 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร/ ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064080051

21/08/2021

-

-

หน ้า 2071

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21370 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080047
21/08/2021 -

21371 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080049

21/08/2021

-

-

21372 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ เชื่อมไมตรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080050

21/08/2021

-

-

21373 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080085

21/08/2021

-

-

21374 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080087

21/08/2021

-

-

21375 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080089

21/08/2021

-

-

21376 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080091

21/08/2021

-

-

หน ้า 2072

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21377 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080090
21/08/2021 บาท

21378 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080086

21/08/2021

-

-

21379 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080082

21/08/2021

-

-

21380 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080083
บาท

21/08/2021

-

-

21381 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080084
บาท

21/08/2021

-

-

21382 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080088

21/08/2021

-

-

21383 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000064080081

21/08/2021

-

-

หน ้า 2073

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21384 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080079
21/08/2021 -

21385 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064080080

21/08/2021

-

-

21386 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080078
บาท

21/08/2021

-

-

21387 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080076

21/08/2021

-

-

21388 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรุดา กัญจนกุญชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080121

23/08/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080093
บาท

23/08/2021

-

-

23/08/2021

-

-

21389 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564
21390 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

9,000.00

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

หน ้า 2074

PR7000064080136

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21391 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา วนาภรณ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080128
23/08/2021 -

21392 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080127

23/08/2021

-

-

21393 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080133

23/08/2021

-

-

21394 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080129

23/08/2021

-

-

21395 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080134
บาท

23/08/2021

-

-

21396 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080130

23/08/2021

-

-

21397 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080132

23/08/2021

-

-

หน ้า 2075

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21398 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564
21399 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080131
23/08/2021 -

PR7000064080135

23/08/2021

-

-

21400 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080111
บาท

23/08/2021

-

-

21401 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080107
บาท

23/08/2021

-

-

21402 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000064080108

23/08/2021

-

-

21403 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล / ราคาที่เสนอ PR7000064080109
9,000.00 บาท

23/08/2021

-

-

21404 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080126

23/08/2021

-

-

หน ้า 2076

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21405 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080125
23/08/2021 บาท

21406 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080123

23/08/2021

-

-

21407 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080124

23/08/2021

-

-

21408 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080122

23/08/2021

-

-

21409 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080117

23/08/2021

-

-

21410 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080119

23/08/2021

-

-

21411 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080114

23/08/2021

-

-

หน ้า 2077

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21412 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080115
23/08/2021 -

21413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080116

23/08/2021

-

-

21414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080113

23/08/2021

-

-

21415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080118

23/08/2021

-

-

21416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080120

23/08/2021

-

-

21417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080105
บาท

23/08/2021

-

-

21418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

23/08/2021

-

-

หน ้า 2078

PR7000064080104

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080097
23/08/2021 -

21420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080098

23/08/2021

-

-

21421 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ PR7000064080106
15,000.00 บาท

23/08/2021

-

-

21422 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080099

23/08/2021

-

-

21423 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080100

23/08/2021

-

-

21424 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080101

23/08/2021

-

-

21425 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080102

23/08/2021

-

-

หน ้า 2079

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21426 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ PR7000064080103
23/08/2021 15,000.00 บาท

21427 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080110

23/08/2021

-

-

21428 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080096

23/08/2021

-

-

21429 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080092

23/08/2021

-

-

21430 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080095

23/08/2021

-

-

21431 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080094
บาท

23/08/2021

-

-

23/08/2021

-

-

21432 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

หน ้า 2080

PR7000064080112

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21433 ของขวัญ ของรางวัล จํานวน 3 รายการ ''โครงการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูหองปฎิบัติการแมงกะพรุน''

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา / ราคาที่เสนอ 1,297.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080165
24/08/2021 -

21434 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสรวี วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080159
บาท

24/08/2021

-

-

21435 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080155

24/08/2021

-

-

21436 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080156
บาท

24/08/2021

-

-

21437 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080157
บาท

24/08/2021

-

-

21438 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080158

24/08/2021

-

-

21439 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา / ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000064080145

24/08/2021

-

-

หน ้า 2081

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21440 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080146
24/08/2021 บาท

21441 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080147

24/08/2021

-

-

21442 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080148

24/08/2021

-

-

21443 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080149

24/08/2021

-

-

21444 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080150

24/08/2021

-

-

21445 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080151

24/08/2021

-

-

21446 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080152

24/08/2021

-

-

หน ้า 2082

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21447 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080154
24/08/2021 -

21448 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080153

24/08/2021

-

-

21449 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติกุล เอื้อเฟอ / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080144

24/08/2021

-

-

21450 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080143

24/08/2021

-

-

21451 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080141

24/08/2021

-

-

21452 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080142
บาท

24/08/2021

-

-

21453 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080140
บาท

24/08/2021

-

-

หน ้า 2083

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21454 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080160
24/08/2021 -

21455 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080161
บาท

24/08/2021

-

-

21456 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080162

24/08/2021

-

-

21457 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080164
บาท

24/08/2021

-

-

21458 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080163

24/08/2021

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 400.00 PR7000064080139
บาท

24/08/2021

-

-

25/08/2021

-

-

21459 วัสดุโฆษณา(ปายไวนิล) จํานวน 1 รายการ ''โครงการรวมมือกัน
สรางสรรคแหลงเรียนรูทางทะเล ประจําป 2564''
21460 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

หน ้า 2084

PR7000064080205

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21461 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080182
25/08/2021 -

21462 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080201

25/08/2021

-

-

21463 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ / ราคาที่เสนอ PR7000064080202
5,000.00 บาท

25/08/2021

-

-

21464 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080203

25/08/2021

-

-

21465 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080206

25/08/2021

-

-

21466 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080209

25/08/2021

-

-

21467 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080210
บาท

25/08/2021

-

-

หน ้า 2085

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21468 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080207
25/08/2021 -

21469 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080208

25/08/2021

-

-

21470 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080176

25/08/2021

-

-

21471 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080178

25/08/2021

-

-

21472 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080179

25/08/2021

-

-

21473 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000064080177

25/08/2021

-

-

21474 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064080180

25/08/2021

-

-

หน ้า 2086

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21475 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล / ราคาที่เสนอ PR7000064080200
25/08/2021 5,000.00 บาท

21476 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080199

25/08/2021

-

-

21477 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000064080197

25/08/2021

-

-

21478 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080198
บาท

25/08/2021

-

-

21479 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000064080196

25/08/2021

-

-

21480 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลลิกา ลีบํารุง / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080211

25/08/2021

-

-

21481 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080166

25/08/2021

-

-

หน ้า 2087

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21482 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080167
25/08/2021 -

21483 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080168
บาท

25/08/2021

-

-

21484 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080169

25/08/2021

-

-

21485 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080170
บาท

25/08/2021

-

-

21486 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080173

25/08/2021

-

-

21487 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000064080171

25/08/2021

-

-

21488 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญู ออนตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

25/08/2021

-

-

หน ้า 2088

PR7000064080172

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21489 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080174
25/08/2021 บาท

21490 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080187

25/08/2021

-

-

21491 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080188
บาท

25/08/2021

-

-

21492 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080189
บาท

25/08/2021

-

-

21493 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080190

25/08/2021

-

-

21494 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080191

25/08/2021

-

-

21495 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080192
บาท

25/08/2021

-

-

หน ้า 2089

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21496 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080193
25/08/2021 บาท

21497 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000064080186

25/08/2021

-

-

21498 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000064080195

25/08/2021

-

-

21499 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000064080194
บาท

25/08/2021

-

-

21500 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000064080181

25/08/2021

-

-

21501 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000064080184
บาท

25/08/2021

-

-

21502 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000064080185

25/08/2021

-

-

หน ้า 2090

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21503 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000064080183
25/08/2021 -

21504 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000064080204
บาท

25/08/2021

-

-

21505 ขออนุมัติจัดซื้อตูลําโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว แบบลอลาก 1 ชุด

9,480.00

9,480.00 เฉพาะเจาะจง มหาศาลอิเลคทรอนิคส

PR9000064080018

02/08/2564

-

-

PR9000064080016

02/08/2564

-

-

21506 ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

21507 ขออนุมัติคาวัสดุ 3 รายการ

4,554.00

4,554.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR9000064080019

04/08/2564

-

-

21508 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ

1,887.65

1,887.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000064080025

05/08/2564

-

-

21509 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ

17,280.00

17,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000064080026

05/08/2564

-

-

21510 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ฝายปฐมวัย

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสุมาลี
บานขนมอุปกรณเบเกอรี่
รานแสนสุขเบ็ดเตล็ด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000064080059

10/08/2564

-

-

หน ้า 2091

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21511 ขออนุมัติติดตั้งบานประตูไมใสกระจกเต็มบาน หองแนะแนว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ โรจนพาณิชกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064080067
11/08/2564 -

21512 ขออนุมัติซื้อหนังสือเรียน จํานวน 6 รายการ

31,845.75

31,845.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)อินเตอร
เนชันแนล จํากัด

PR9000064080108

18/08/2564

-

-

21513 ขออนุมัติจัดจางลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 78 ชุด

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000064080132

19/08/2564

-

-

21514 ขออนุมัติติดตั้งสติกเกอรติดกระจก 3 รายการ

6,780.00

6,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย อธิคมภาษิต

PR9000064080020

04/08/2564

-

-

21515 ขออนุมัติคาถายเอกสารงาน

1,159.00

1,159.00 เฉพาะเจาะจง ภาณภัช แสงพันตา

PR9000064080021

04/08/2564

-

-

21516 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR9000064080022

04/08/2564

-

-

21517 ขออนุมัติจางซอมแซมทอชักโครกหองน้ํา ชั้น 4 อาคารฉลองราชย 50 ป

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008

PR9000064080030

05/08/2564

-

-

21518 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ

7,308.10

7,308.10 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064080070

11/08/2564

-

-

21519 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุประปา จํานวน 5 รายการ

3,188.60

3,188.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064080071

11/08/2564

-

-

21520 ขออนุมัติคาวัสดุ จํานวน 3 รายการ

1,036.25

1,036.25 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
คุณภาณภัช แสงพันตา
ราน Happy Art

PR9000064080104

11/08/2564

-

-

หน ้า 2092

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21521 ขออนุมัติจางเหมายายเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

21522 ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต (3กฉ-5088 ชลบุร)ี

21523 ขอนุมัติจัดจางซอมเครื่องกรองน้ํา

21524 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,000.00

150.00

2,650.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

150.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064080110
13/08/2564 -

PR9000064080101

17/08/2564

-

-

PR9000064080010

03/08/2564

-

-

22,800.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064080017

04/08/2564

-

-

21525 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ งานวิจัย

2,539.31

2,539.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000064080057

09/08/2564

-

-

21526 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ งานวิจัย

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064080058

09/08/2564

-

-

21527 ขออนุมัติคาถายเอกสาร จํานวน 2 รายการ

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR9000064080069

11/08/2564

-

-

21528 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารวางสําหรับประชุมรานคาโรงเรียนสาธิตฯ วันที่
20 ส.ค. 2564

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง ราน PIE เติมสุข

PR9000064080160

19/08/2564

-

-

21529 ขออนุมัติจัดจางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ หองสํานักงานรานอาหาร
(เปลี่ยนแมกเนติก)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000064080158

19/08/2564

-

-

21530 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 2 กลอง

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064080193

27/08/2564

-

-

หน ้า 2093

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21531 ขออนุมัติจัดซื้อ OKI DRUM สําหรับเครื่องปริ้น OKI MB472 จํานวน 2
9,000.00
กลอง
21532 ขออนุมัติเบิกคาน้ําประปาฝายปฐมวัย เดือน พฤษภาคม 2564

214.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

214.00 เฉพาะเจาะจง การประปาสวนภูมิภาค สาขาชลบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064080014
03/08/2564 -

PR9000064080012

03/08/2564

-

-

21533 ขออนุมัติจัดซื้อตลับหมึก เครื่องพิมพ Canon MP287 แบบติดแทงค

1,819.00

1,819.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอดวานซ พีซี

PR9000064080036

06/08/2564

-

-

21534 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารงานวิชาการ

7,269.75

7,269.75 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000064080073

13/08/2564

-

-

21535 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโครงการ Mother's Day Week

21536 ซื้อชุดไมโครโฟนพรอมลําโพง จํานวน 1 ชุด
21537 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 ชนิด
21538 จางจัดทําตรายาง จํานวน 1 ดาม

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR9000064080056

06/08/2564

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0218064080009

09/08/2564

-

-

PR0218064080010

09/08/2564

-

-

PR0218064080011

09/08/2564

-

-

21,220.00
120.00

21,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
120.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

21539 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด

6,950.00

6,950.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0218064080012

09/08/2564

-

-

21540 ซื้อยาสามัญประจําบาน จํานวน 26 รายการ

3,030.00

PR0218064080023

13/08/2564

-

-

21541 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

2,200.00

3,030.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218064080024

13/08/2564

-

-

ราคาจาง 10,100 PO0300064080001

05/08/2564

-

-

21542 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดตั้งโคมไฟสนามหอพระของคณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร

10,100.00

10,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค
บาท
หน ้า 2094

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21543 ขออนุมัติจัดจางเชาอุปกรณในการถายทอดสัญญาณออนไลน โครงการ
เตรียมความพรอมสูเสนทางอาชีพ Smart POLLAW ''Smart PA
Senior: Getting Ready for Work'' วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ
บาท

ราคาจาง 5,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064080013
05/08/2564 -

21544 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
บาท

ราคาจาง 15,000 PR0300064080040

10/08/2564

-

-

21545 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
บาท

ราคาจาง 15,000 PR0300064080041

10/08/2564

-

-

21546 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทรราคาจาง 15,000 PR0300064080042
บาท

10/08/2564

-

-

21547 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท

PR0300064080043

10/08/2564

-

-

21548 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064080044

10/08/2564

-

-

21549 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
บาท

ราคาจาง 15,000 PR0300064080045

10/08/2564

-

-

21550 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064080046

10/08/2564

-

-

21551 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

PR0300064080047

10/08/2564

-

-

หน ้า 2095

ราคาจาง

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21552 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064080048
10/08/2564 -

ราคาจาง

PR0300064080049

10/08/2564

-

-

ราคาซื้อ 50,000 PO0300064080002

11/08/2564

-

-

PR0300064080052

11/08/2564

-

-

21553 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
15,000 บาท

21554 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อชนิดเจลของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด
บาท

21555 ขออนุมัติจางเหมาเชาอุปกรณในการถายทอดสัญญาณออนไลน
(โครงการสัมมนาวิชาการ Public Administration and Social
Science in EEC Forums หัวขอ ''ทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)'' วันที่ 19 สิงหาคม 2564)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ฉันทโสภณ
บาท

21556 ขออนุมัติจัดจางเหมาทําปายอคิลิคพรอมตัวอักษรนูน (พรอมติดตั้ง) ทั้ง
3 ภาควิชา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
บาท

ราคาจาง 5,000 PR0300064080053

11/08/2564

-

-

21557 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
บาท

ราคาจาง 9,000 PR0300064080054

11/08/2564

-

-

21558 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

PR0300064080055

11/08/2564

-

-

21559 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
บาท

ราคาจาง 9,000 PR0300064080056

11/08/2564

-

-

21560 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
บาท

ราคาจาง 9,000 PR0300064080057

11/08/2564

-

-

หน ้า 2096

ราคาจาง 5,000

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21561 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
บาท

ราคาจาง 5,000

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064080058
11/08/2564 -

ราคาจาง 5,000

PR0300064080059

11/08/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300064080060

11/08/2564

-

-

21562 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
บาท

21563 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

21564 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
บาท

ราคาจาง 5,000

PR0300064080061

11/08/2564

-

-

21565 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
บาท

ราคาจาง 5,000

PR0300064080062

11/08/2564

-

-

21566 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
บาท

ราคาจาง 5,000 PR0300064080063

11/08/2564

-

-

21567 ขออนุมัติจัดจางปูแผนทางเทาดานหนาคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

96,800.00

96,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปุญญภพ ประยูรญาติ
บาท

ราคาจาง 96,800 PO0300064080003

16/08/2564

-

-

21568 ขออนุมัติจัดจางกั้นและยายกระจกทางเขาคณะ และจางเหมาทําฉาก
กั้นทางลงบันได

59,000.00

59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด ราคาจาง
59,000 บาท

16/08/2564

-

-

PO0300064080004

21569 ขออนุมัติจัดจางเหมาจัดทํารูปเลม โครงการความพึงพอใจของ
ประชาชนเทศบาลตําบลบางพระ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช จันทเดิม
6,000 บาท

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 18/08/2564

-

-

21570 ขออนุมัติจัดจางเหมาจัดทํารูปเลม โครงการติดตามและประเมินผลคํา
รับรองปฏิบัติราชการ เทศบาลตําบลยางพระ

1,780.00

1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช จันทเดิม
1,780 บาท

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 18/08/2564

-

-

หน ้า 2097

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21571 ขออนุมัติจัดจางเหมาจัดทํารูปเลม โครงการสํารวจและประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลตําบลบางละมุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช จันทเดิม
1,500 บาท

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 20/08/2564

-

-

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 20/08/2564

-

-

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 20/08/2564

-

-

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 20/08/2564

-

-

21572 ขออนุมัติจัดจางเหมาเก็บขอมูล โครงการสํารวจความพึงพอใจการ
ประเมินผลสําเร็จเทศบาลตําบลเสม็ด

15,000.00

21573 ขออนุมัติจัดจางวิเคราะหขอมูล โครงการสํารวจความพึงพอใจการ
ประเมินผลสําเร็จเทศบาลตําบลเสม็ด

7,080.00

21574 ขออนุมัติจัดจางเหมาเก็บขอมูล โครงการสํารวจความพึงพอใจการ
ประเมินผลสําเร็จเทศบาลตําบลหนองปลาไหล

15,000.00

21575 ขออนุมัติจัดจางวิเคราะหขอมูล โครงการสํารวจความพึงพอใจการ
ประเมินผลสําเร็จเทศบาลตําบลหนองปลาไหล

7,080.00

21576 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ จํานวน 8 รายการ (สําหรับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานโสตทัศนูปกรณ)

28,210.00

28,210.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
28,200 บาท

ราคาซื้อ

PO0300064080006

23/08/2564

-

-

21577 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

28,171.30

28,171.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาซื้อ
28,171 บาท

PO0300064080007

23/08/2564

-

-

PR0400064080001

02/08/2564

-

-

15,408.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อารตไบรต โปรดักส 15,408.00 PR0400064080003

02/08/2564

-

-

PR0400064080004

02/08/2564

-

-

PR0400064080005

02/08/2564

-

-

21578 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล
21579 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาด แบบน้ํา
21580 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
21581 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

500.00
15,408.00
1,000.00
600.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย ทองไชย
15,000 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
โครงการบริการวิชาการ 18/08/2564 -

7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แปนถนอม
7,080 บาท
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย ทองไชย
15,000 บาท
7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แปนถนอม
7,080 บาท

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

หน ้า 2098

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21582 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00

21583 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064080006
02/08/2564 -

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064080007

02/08/2564

-

-

21584 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064080008

02/08/2564

-

-

21585 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

PR0400064080009

02/08/2564

-

-

21586 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

470.00

470.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 470.00

PR0400064080010

02/08/2564

-

-

21587 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

129.00

129.00 เฉพาะเจาะจง รานโฆสิตวิทยา 129.00

PR0400064080011

02/08/2564

-

-

21588 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064080012

03/08/2564

-

-

21589 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

PR0400064080013

03/08/2564

-

-

21590 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,000.00

PR0400064080014

03/08/2564

-

-

PR0400064080015

03/08/2564

-

-

PR0400064080016

03/08/2564

-

-

21591 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
21592 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

600.00
1,000.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

21593 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง รานบานจิปาถะ 600.00

PR0400064080017

03/08/2564

-

-

21594 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

710.00

710.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ 710.00

PR0400064080018

03/08/2564

-

-

21595 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

290.00

290.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 290.00

PR0400064080019

03/08/2564

-

-

21596 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064080020

03/08/2564

-

-

หน ้า 2099

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21597 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
590.01

21598 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

590.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 590.01

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064080021
03/08/2564 -

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064080022

03/08/2564

-

-

21599 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 360.00

PR0400064080023

03/08/2564

-

-

21600 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

240.00

240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 240.00

PR0400064080024

03/08/2564

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064080025

03/08/2564

-

-

21601 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21602 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 300.00

PR0400064080026

03/08/2564

-

-

21603 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

315.00

315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 315.00

PR0400064080027

03/08/2564

-

-

21604 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00

PR0400064080028

03/08/2564

-

-

21605 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

PR0400064080029

03/08/2564

-

-

21606 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

PR0400064080030

03/08/2564

-

-

PR0400064080031

03/08/2564

-

-

PR0400064080032

03/08/2564

-

-

21607 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
21608 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

600.00
1,000.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 600.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.พี. พริ้นช็อป 1,000.00

21609 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 300.00

PR0400064080033

03/08/2564

-

-

21610 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง รานบัณฑิตเอกสาร 300.00

PR0400064080034

03/08/2564

-

-

PR0400064080035

03/08/2564

-

-

21611 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
หน ้า 2100

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21612 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
21613 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
592.00
500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 592.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064080062
09/08/2564 -

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064080072

09/08/2564

-

-

21614 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,500.00

PR0400064080074

10/08/2564

-

-

21615 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึกใหสถานศึกษาดูงาน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00

PR0400064080087

11/08/2564

-

-

21616 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 3,000.00

PR0400064080088

11/08/2564

-

-

21617 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานภูดอกไม 1,000.00

PR0400064080089

11/08/2564

-

-

21618 ขออนุมัติซื้อแอลกอฮอลลางมือ แบบเจล

6,313.00

6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเค เอคเซคคิวทีฟ จํากัด 6,313.00

PR0400064080092

11/08/2564

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064080093

11/08/2564

-

-

11,500.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน 8,744.04

PR0400064080063

13/08/2564

-

-

21619 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

500.00

21620 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

11,500.00

21621 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

837.00

837.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 837.00

PR0400064080100

13/08/2564

-

-

21622 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064080101

13/08/2564

-

-

21623 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ

2,348.12

2,348.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,348.12

PR0400064080116

16/08/2564

-

-

21624 ขออนุมัติซื้อชุดธูปไฟฟา และเทียน LED

1,499.00

1,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียคิวบ จํากัด 1,499.00

PR0400064080123

18/08/2564

-

-

21625 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

3,810.03

3,810.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,810.03

PR0400064080131

19/08/2564

-

-

21626 ขออนุมัติซื้อผาฉากหลังสีเขียว และโครงฉากหลัง สําหรับจัดทําวีดิทัศน

5,190.01

5,190.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินโนเวชั่น จํากัด 5,190.01

PR0400064080133

19/08/2564

-

-

หน ้า 2101

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21627 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ดวยตัวเอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,275.00

21628 ขออนุมัติซื้ออุปกรณการวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

8,827.50

21629 ขออนุมัติซื้อไฟวงแหวน สําหรับจัดทําวีดิทัศน

4,761.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด สาขา ม.บูรพา
4,275.00
8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปทุมดีไซน คอมมิสนิเคชั่น ซิสเต็ม จํากัด
8,827.50
4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอแมน จํากัด 4,761.50

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064080134
19/08/2564 PR0400064080132

20/08/2564

-

-

PR0400064080135

20/08/2564

-

-

PO0400064080001

26/08/2564

-

-

900.00

31,586.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
จํากัด 31,586.4
900.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน 830.32

PR0400064080139

25/08/2564

-

-

21632 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 779.00

PR0400064080140

25/08/2564

-

-

21633 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00

PR0400064080141

25/08/2564

-

-

21634 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 2,500.00

PR0400064080144

26/08/2564

-

-

21635 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

3,154.97

3,154.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,154.97

PR0400064080145

26/08/2564

-

-

21636 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

68,073.40

68,073.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลทติ้ง จํากัด 68,073.40

PR0400064080146

26/08/2564

-

-

21630 ขออนุมัติซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Adobe Creative Cloud All Apps
แบบรายป
21631 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

31,586.40

21637 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 250.00

PR0400064080147

26/08/2564

-

-

21638 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 150.00

PR0400064080148

26/08/2564

-

-

21639 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 600.00

PR0400064080149

26/08/2564

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ 1,000.00

PR0400064080153

27/08/2564

-

-

PR0400064080172

31/08/2564

-

-

21640 ขออนุมัติจางจัดทําปาย
21641 ขออนุมัติซื้อหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอน

668.00

668.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 668.00
หน ้า 2102

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21642 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
21643 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ดวยตัวเอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
332.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

332.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนการพิมพ 332.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064080173
31/08/2564 PR0400064080174

31/08/2564

-

-

597.98

5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด สาขา ม.บูรพา
5,700.00
597.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 597.98

PR0400064080186

31/08/2564

-

-

21645 ขอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (แกสโซฮอล 91)
21646 ขอซื้อ OKI DRUM B431

1,100.00
9,000.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR0500064070087
PR0500064070088

02/08/2564
02/08/2564

-

-

21647 ขอซื้อน้ํายา DETTOL ขนาด 750 ML.

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขาที่ 00007 (บางแสน) PR0500064070089

02/08/2564

-

-

PO0500064080001
PR0500064070091
PR0500064070092

04/08/2564
02/08/2564
02/08/2564

-

-

21644 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

21648 ขอซื้อ Zoom Meeting EDU Plus
21649 ขอซือ้ ไสปากกา
21650 ขอรื้อถอดปายไวนิล ขนาด 850 x 1000 cm.
21651 ขอจางปรับปรุงแกไขระบบปมน้ํา

5,700.00

ราคากลาง

72,000.00
880.00
2,500.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

6,591.20

6,591.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0500064070094

02/08/2564

-

-

21652 ขอจางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 หอง
21653 ขอลางทําความสะอาดและซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 หอง

35,331.40
21,902.90

35,331.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
21,902.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PO0500064080005
PO0500064080006

12/08/2564
12/08/2564

-

-

21654 งานรื้อถอน - ยาย พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากศูนยภาษา 3 ไป
ยังหอง QS2 - 415
21655 ขอจัดซื้อไมโครโฟน ไมโครโฟนไรสาย ชุดไฟสตูดิโอและหลอดไฟ ไมค
คลิป
21656 จางทํางานโปสเตอรปริ้นพรอมติดตั้ง

22,256.00

22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PO0500064080007

12/08/2564

-

-

15,700.00

15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064080009

12/08/2564

-

-

PR0500064080015

03/08/2564

-

-

21657 ขอซื้อบอรดจัดนิทรรศการ
21658 ขอซือ้ กลองเว็บแคม ไฟวงแหวนพรอมขาตั้ง แผนรีเฟล็กพรอมที่จับ
ไมโครโฟน และไมโครโฟนสําหรับตอกลองวิดีโอมือถือ
21659 ขอซื้อหูฟงไรสาย

67,410.00
20,000.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง รานอารคไซน
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064080008
PO0500064080010

12/08/2564
12/08/2564

-

-

11,940.00

11,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064080011

12/08/2564

-

-

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

หน ้า 2103

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
21660
21661
21662
21663
21664
21665
21666

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ขอซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ)
ขอซื้อเมาสปากกา
ขอซื้อหมึกพิมพ HP 49A HP 78A HP 505A
ขอซื้อเอ็กซเทอนัลฮารดดิสก
ขอซื้อกระดาษเลเซอร A4
ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร
ขอจางตัดสติ๊กเกอร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,355.75
17,940.00
13,650.00
3,630.00
295.00
18,380.00
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,355.75 เฉพาะเจาะจง
17,940.00 เฉพาะเจาะจง
13,650.00 เฉพาะเจาะจง
3,630.00 เฉพาะเจาะจง
295.00 เฉพาะเจาะจง
18,380.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
วินเพาเวอร ซัพพลาย
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย
วินเพาเวอร ซัพพลาย
นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO0500064080013 12/08/2564
PO0500064080012 12/08/2564
PO0500064080018 16/08/2564
PR0500064080022
03/08/2564
PR0500064080023
03/08/2564
PO0500064080019 16/08/2564
PR0500064080025
03/08/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

21667 ขอซื้อแอลกอฮอล
21668 ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 3 รายการ

6,000.00
9,200.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด
9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0500064080026
PR0500064080034

03/08/2564
09/08/2564

-

-

21669 ขอซื้อแถบลบคําผิด และแฟมซองพลาสติก A4 สีฟา เขาสตอก

5,189.50

5,189.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR0500064080035

09/08/2564

-

-

21670 ขอซื้อวัสดุสํานักงานเขาสตอก 22 รายการ
21671 ขอซือ้ หนวยความจํา สาย USB เชื่อมตอเครื่องพิมพ แผนรองเมาส
กลองเว็บแคม อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณไรสาย
21672 ขอซื้อเมาสและแปนพิมพไรสาย
21673 ขอซื้อสายสัญญาณ USB อุปกรณแปลงสัญญาณ เมาสคอมพิวเตอร
ไมโครโฟน+หูฟง External Harddisk
21674 ขอซื้อหมึกพิมพ HP 78A (Remanu)
21675 ขอซื้อหมึกพิมพ
21676 ขอซื้อกระดาษฟลิบชารท
21677 ขอซื้อเครื่องอานดีวีดีแบบบางพกพา
21678 ขอซื้อแอลกอฮอลน้ํา และแอลกอฮอลเจล
21679 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร
21680 ขอซื้อที่เย็บกระดาษเบอร 10 และที่เย็บกระดาษเบอร 3
21681 ขอซอมเครื่องคอมพิวเตอร HP Dell Latitude 3480
21682 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 78A HP 505A
21683 ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 53A

31,369.00
14,380.00

31,369.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย
14,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500064080021
PO0500064080022

16/08/2564
16/08/2564

-

-

3,100.00
25,760.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
25,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PR0500064080038
PO0500064080023

09/08/2564
16/08/2564

-

-

4,500.00
13,500.00
200.00
2,500.00
3,038.80
7,050.00
15,619.75
2,675.00
4,550.00
4,750.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
13,500.00 เฉพาะเจาะจง
200.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,038.80 เฉพาะเจาะจง
7,050.00 เฉพาะเจาะจง
15,619.75 เฉพาะเจาะจง
2,675.00 เฉพาะเจาะจง
4,550.00 เฉพาะเจาะจง
4,750.00 เฉพาะเจาะจง

PR0500064080040
PO0500064080024
PR0500064080042
PR0500064080043
PR0500064080044
PR0500064080045
PO0500064080020
PR0500064080063
PR0500064080064
PR0500064080065

09/08/2564
16/08/2564
09/08/2564
09/08/2564
09/08/2564
09/08/2564
16/08/2564
11/08/2564
11/08/2564
11/08/2564

-

-

วินเพาเวอร ซัพพลาย
วินเพาเวอร ซัพพลาย
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
วินเพาเวอร ซัพพลาย
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
วินเพาเวอร ซัพพลาย
วินเพาเวอร ซัพพลาย

หน ้า 2104

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

21686
21687
21688

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขอจางติดตั้งเดินสายสัญญาณอินเทอรเน็ต พรอมอุปกรณ สายสัญญาณ
11,500.00
ภาพ พรอมอุปกรณ และจุดเชื่อมตอไฟฟา พรอมอุปกรณ
ขอซื้อหมึกพิมพเลเซอร Kyocera Tk-134 Hp 36A HP 53A และ HP
16,950.00
78A
คาจางซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-410
26,215.00
ขอซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-701
14,445.00
ขอซื้อถานพานาโวนิค CR 2032
1,000.00

21689
21690
21691
21692
21693

1,600.00
500.00
4,000.00
16,050.00
6,323.70

1,600.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,050.00 เฉพาะเจาะจง
6,323.70 เฉพาะเจาะจง

49,984.00

49,984.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ พรหมมินทร (รานมณีแดงการ
เดน)
640.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส. เค. ฮารดแวร
1,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
740.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที เอส อิควิปเมนท จํากัด

21684
21685

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ขอซื้อไผปลาย และยูคา
ขอซื้อสีสเปรยขาว มวง
ขอเปลี่ยนประตู PVC
ขอซอมมอเตอรปมน้ํา ตัวที่ 2
ขอจางลางทําความสะอาดและซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5
หอง
21694 ขอซื้อวัสดุการเกษตร 24 รายการ

21695
21696
21697
21698

ขอซื้อสีน้ํากึ่งเงา
ขอซื้อหมึกพิมพ HP 78A (Remanu)
ขอจางทําตรายาง
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุใชในหองปฏิบัติการ

640.00
1,800.00
740.00
5,564.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0500064080029 26/08/2564 -

16,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PO0500064080030

26/08/2564

-

-

26,215.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
14,445.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500064080031
PO0500064080032
PR0500064080099

26/08/2564
26/08/2564
20/08/2564

-

-

PR0500064080114
PR0500064080115
PR0500064080116
PO0500064080033
PR0500064080118

24/08/2564
24/08/2564
24/08/2564
31/08/2564
24/08/2564

-

-

PO0500064080027

25/08/2564

-

-

PR0500064080120
PR0500064080146
PR0500064080147
PR0700064070080

25/08/2564
31/08/2564
31/08/2564
02/08/2564

-

-

รานเฮียหมง คาไม
รานไถเส็ง
บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

21699 ขออนุมัติจัดจาง ซอมเครื่องปรับอากาศ และซอมชุด PLATE BEARING
TESTพรอมอุปกรณ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
21700 ขออนุมัติจางจาง คาถายเอกสาร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

4,654.50

4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700064070133

02/08/2564

-

-

1,091.25

1,091.25 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064080003

02/08/2564

-

-

21701 ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสาร A4 จํานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
21702 ขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบเลเซอร ขาวดํา จํานวน 2
เครื่อง ดังรายละเอียดแนบ

934.20

934.20 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064080010

04/08/2564

-

-

PO0700064080001

05/08/2564

-

-

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 2105

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21703 เพื่อขออนุมัติจัดจางคาซอมเครื่องปรับอากาศผนัง 5 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา
21704 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
38,550.00
19,998.30

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

38,550.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คทริค ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700064080002 05/08/2564 -

19,998.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จํากัด

PO0700064080003

05/08/2564

-

-

21705 เพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางไฟฟาหลอดฟลูออเรศเซนตLEDและอื่นๆ4
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
21706 ขออนุมัติคาถายเอกสาร1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค

PR0700064080036

05/08/2564

-

-

2,238.75

2,238.75 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700064080037

06/08/2564

-

-

21707 ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องกลึงความเที่ยงตรง
สูง AJAX รุน Premier 165 หมายเลขครุภัณฑ 3416-001-0007-1/39
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

13,375.00

PO0700064080004

06/08/2564

-

-

21708 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค Microsolf Surface
Pro 4 Serial B2166256C05A เปลี่ยน Surface Pro Type Cover
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

4,990.00

PR0700064080044

09/08/2564

-

-

21709 ขออนุมัติซื้อโปรแกรมการวิเคราะหทางเเยกสัญญาณจราจร ดัง
รายละเอียดแนบ
21710 ขออนุมัติจัดซื้อสายสัญญาณ CAT5E 30 เมตร พรอมหัว-ทาย จํานวน 1
ชุด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

96,000.00

PO0700064080006

09/08/2564

-

-

450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพสิฐ อินเตอรเทรด จํากัด เลขประจําตัวผู PR0700064080050
เสียภาษีอากร ๐๒๐ ๕๕๕ ๖๐๒ ๗๘๓๖ย

10/08/2564

-

-

21711 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคาร จํานวน 45 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ
21712 ขออนุมัติจัดจางงานซอมแซมระบบทอน้ํา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

57,455.00

PO0700064080010

11/08/2564

-

-

PR0700064080062

13/08/2564

-

-

21713 ขออนุมัติจัดจางซอมตูเย็น -80 องศา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

27,017.50

PO0700064080011

13/08/2564

-

-

21714 ขออนุมัติจางเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ แค็ปรันคอมเพรสเซอร
ขนาด 60UF พรอมตรวจเช็คระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจาง

1,444.50

PR0700064080065

16/08/2564

-

-

450.00

6,099.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โมเดิรน เวิรคส แอนด ซีเอ็นซี
เซอรวิส
4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไออีไทยซอฟแวร จํากัด

57,455.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค
6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอรเทค จํากัด
27,017.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด
1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

หน ้า 2106

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21715 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 1,719 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
773.55
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
21716 ขออนุมัติจัดจางทําโลรางวัลคริสตัล ขนาด 7 นิ้ว จํานวน 4 ชิ้น คณะ
6,000.00
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
21717 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จํานวน 10 รายการ คือ ปากกาเขียนแผนใส หมึก
3,433.95
สีน้ําเงิน, ปากกาเขียนแผนใส หมึกสีแดง, ถานกระดุมลิเธี่ยม, ถานเม็ด
กระดุม, เมาสไรสายออฟติคัล, ถุงซิปพลาสติก, กระดาษเช็ดมือ, ไส
ปากกาหมึกเจล, ถานอัลคาไลน AAA และถานอัลคาไลน AA
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

773.55 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064080067
16/08/2564 -

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูเบศวร พอดี

PR0700064080066

17/08/2564

-

-

3,433.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0700064080074

18/08/2564

-

-

21718 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบ 4 ทิศทาง ขนาด
48,000 บีทียู พรอมทอน้ํายาและเมนไฟฟา 1 ชุด ดังรายละเอียดแนบ

79,340.50

79,340.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PO0700064080014

18/08/2564

-

-

21719 ขออนุมัติงานเดินสงทอกาซเพิ่มเติม

19,733.00

19,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแควรอินช จํากัด

PO0700064080017

19/08/2564

-

-

21720 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางไฟฟา4 รายการ เพื่อนํามาซอมเเซมเครื่องวัดฯ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
21721 ขออนุมัติจัดจางเดินทอลมสําหรับอุปกรณเครื่องจักรภายในภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล Adds Piping Cost & item For Instailation
21722 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จํานวน 4 รายการ คือ
Taper Gauge, Level Gauge, Precision Square, Universal Bevel
Protractor รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจาง

16,458.00

16,458.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ จอดสันเทียะ

PO0700064080019

24/08/2564

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล

PO0700064080020

25/08/2564

-

-

PR0700064080093

26/08/2564

-

-

21723 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ
21724 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จํานวน 2 รายการ คือ
Tubular Inside Micrometer จํานวน 1 ตัว, Extension Rods
Range 13, 25, 50 mm จํานวน 3 ตัว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจาง

26,942.60

PO0700064080022

26/08/2564

-

-

PR0700064080096

26/08/2564

-

-

21725 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จํานวน 24 รายการ เชน
Steel Ruler, Steel Tape, Feeler Gauge, Dial Thickness Gauge
ฯลฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจาง

20,078.55

PO0700064080021

26/08/2564

-

-

4,280.00

1,412.40

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จํากัด

26,942.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด
1,412.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร จํากัด

20,078.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคลลิเบรเทค จํากัด

หน ้า 2107

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21726 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21727 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21728 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21729 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21730 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21731 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21732 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21733 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21734 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21735 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21736 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21737 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21738 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21739 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21740 ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ Brother HL-3270CND 4 สี
จํานวน 4 กลอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064080098
26/08/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700064080099

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรพณธร เดชะธนาศักดิ์

PR0700064080100

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน หายักวงษ

PR0700064080101

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700064080102

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต ศรีทองสุข

PR0700064080103

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาธิกา นามวิชา

PR0700064080104

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิน สอนสกุล

PR0700064080105

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700064080106

26/08/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ผิวทองงาม

PR0700064080107

26/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700064080108

27/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700064080109

27/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700064080110

27/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700064080111

27/08/2564

-

-

7,960.00

7,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700064080112

27/08/2564

-

-

หน ้า 2108

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21741 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21742 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21743 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21744 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21745 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21746 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21747 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21748 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21749 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21750 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21751 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21752 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21753 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21754 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21755 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064080121
27/08/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PR0700064080122

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PR0700064080123

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล นวลศรี

PR0700064080124

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาวิน สะมะทอง

PR0700064080125

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700064080126

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PR0700064080127

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ประวงษ

PR0700064080128

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PR0700064080129

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PR0700064080130

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PR0700064080131

27/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนดล พัทรา

PR0700064080134

27/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700064080138

27/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700064080139

27/08/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมลรักษ แสวงสวัสดิ์

PR0700064080141

27/08/2564

-

-

หน ้า 2109

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21756 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21757 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21758 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21759 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21760 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21761 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21762 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21763 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21764 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21765 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21766 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
21767 ขออนุมัติสั่งซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064080143
27/08/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล มะธิมาปะเข

PR0700064080146

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PR0700064080148

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ไกลถิ่น

PR0700064080149

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PR0700064080151

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา เมืองประเสริฐ

PR0700064080153

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา อุนินคํา

PR0700064080154

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PR0700064080156

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PR0700064080158

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัยการ ภูษาพริ้ว

PR0700064080159

27/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุเมศวร นุมอุรา

PR0700064080160

27/08/2564

-

-

39,200.00

39,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PO0700064080025

27/08/2564

-

-

21768 ขออนุมัติจัดจาง ปรับปรุงหองสํานักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี

43,100.00

43,100.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล

PO0700064080026

27/08/2564

-

-

21769 ขออนุมัติจัดซื้อรางปลั๊กไฟ มีระบบกันไฟกระชาก จํานวน 2 ชุด
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

2,190.00

2,190.00 เฉพาะเจาะจง ราน พีเอสไอ ไอที ซัพพลายส เลขประจําตัวผูเสีย PR0700064080163
ภาษีอากร 3 2399 00054 08 6

30/08/2564

-

-

หน ้า 2110

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21770 ขออนุมัติจัดซื้อเสนใยพลาสติก eSUN PLA+ สีเขียวออนน, ขนาด 1
KG, Size 1.75 mm , เสนใยพลาสติก eSUN PLA+ สีสม, ขนาด 1
KG, Size 1.75 mm ฯลฯ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,424.00

21771 ซื้อแอลกอฮอล ชนิดน้ํา จํานวน 5 แกลอน และกระบอกฉีดน้ํา จํานวน
8 อัน
21772 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 3 เครื่อง และ เครื่องกรองน้ํา จํานวน 3 ชุด

54,891.00

21773 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยีหอริโก จํานวน 5 หลอด
21774 ซื้อวัสดุสําหรับการสอน จํานวน 2 รายการ (รายละเอียดตาม
แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเมค ทรีดี จํากัด 0105561061720

2,650.00 เฉพาะเจาะจง รานพรรณยาฟารมาซี , ราน 20 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700064080169
30/08/2564 -

PR3800064080011

04/08/2564

-

-

54,891.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064080001

04/08/2564

-

-

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PO3800064080002

04/08/2564

-

-

12,198.00

12,198.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064080003

04/08/2564

-

-

21775 ซอมเครื่องทําน้ําเย็น Shap จํานวน 1 งาน

1,391.00

1,391.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064080027

05/08/2564

-

-

21776 ซื้อไสกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด พรอมทําความสะอาดเครื่องทําน้ําเย็น
จํานวน 1 งาน
21777 จางเดินทอน้ําดี ระบบทอน้ําทิ้ง และงานเดินสายไฟฟา สําหรับเครื่อง
ทําน้ําเย็น บริเวณ ชั้น 3 ชั้น 5 และชั้น7 พรอมวัสดุอุปกรณในการติดตั้ง

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064080028

05/08/2564

-

-

34,370.00

34,370.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064080005

05/08/2564

-

-

21778 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) จํานวน 2
ลูก และสําหรับเปลี่นปมน้ําดับเพลิง (Fire Pump) จํานวน 2 ลูก
21779 ซอมเครื่องปรับอากาศหองเครื่องลิฟท ขนาด 36000Btu จํานวน 2
เครื่อง
21780 ซื้อโครงทรัสอลูมิเนียมสําหรับติดปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ชุด

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064080006

05/08/2564

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064080032

05/08/2564

-

-

65,484.00

65,484.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรุณวิศวกรรม

PO3800064080009

10/08/2564

-

-

21781 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับใชกับเครื่องสํารองไฟฟาระบบ CCTV จํานวน 20
ลูก พรอมเปลี่ยนและติดตั้ง และซื้อซื้อแบตเตอรี่สําหรับใชกับเครื่อง
สํารองไฟฟาระบบ IP Phon จํานวน 2 ลูก พรอมเปลี่ยนและติดตั้ง

41,302.00

41,302.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800064080010

16/08/2564

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064080092

16/08/2564

-

-

21782 ซื้ออุปกรณจายไฟสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด

2,650.00

ราคากลาง

หน ้า 2111

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21783 จางพัฒนาเว็บไซตสําหรับบริหารงานยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 1 งาน
21784 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
21785 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
21786 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 4 หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
95,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

95,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยาภรณ หอมรอด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3800064080011 19/08/2564 -

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064080102

18/08/2564

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม

PR3800064080179

23/08/2564

-

-

PO3800064080012

23/08/2564

-

-

15,350.00

15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

21787 ซื้อวัสดุงานซอม สํารับใชในงานซอมแซมตางๆ ภายในคณะวิทยาการ
สารสนเทศ (ตามเอกสารรายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังแนบ)

1,942.00

1,942.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800064080187

24/08/2564

-

-

21788 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง สํานังานศุลกากร คลองเตย กทม. ในวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2564

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม

PR3800064080191

26/08/2564

-

-

21789 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทาง ไป
กลับ ม.บูพรา ถึง สํานักงานศุลกากร แหลมฉบัง ชลบุรี ในวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม

PR3800064080192

27/08/2564

-

-

21790 ซื้อหนวยความจําหลัก Memory DDR4 จํานวน 1 ชุด

1,850.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR3800064080193

27/08/2564

-

-

21791 จางซอมชุดหัวอานระยะไกล ระบบไมกั้นอัตโนมัติ ขาเขาอาคาร
จํานววน 1 งาน
21792 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิรางกาย จํานวน 1 เครื่อง

6,741.00

6,741.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064080195

30/08/2564

-

-

3,959.00

3,959.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064080196

30/08/2564

-

-

21793 ซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU หอง IF-217 จํานวน 1 งาน

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800064080197

30/08/2564

-

-

21794 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง ศูนยราชการ แจงวัฒนะ กทม. ในวันที่ 31 สิงหาคม
2564

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม

PR3800064080198

30/08/2564

-

-

หน ้า 2112

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21795 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064080006
06/08/2564 -

21796 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064080007
บาท

06/08/2564

-

-

21797 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064080008

06/08/2564

-

-

21798 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064080009

06/08/2564

-

-

21799 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคม ทรงเนียมศรี/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064080010

06/08/2564

-

-

21800 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานิศ สุขประเสริฐ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080011

06/08/2564

-

-

21801 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080012
บาท

06/08/2564

-

-

21802 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080013

06/08/2564

-

-

21803 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080014
บาท

06/08/2564

-

-

21804 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080015

06/08/2564

-

-

หน ้า 2113

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21805 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080016
06/08/2564 บาท

21806 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080017

06/08/2564

-

-

21807 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080018

06/08/2564

-

-

21808 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080019

06/08/2564

-

-

21809 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080020

06/08/2564

-

-

21810 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080021

06/08/2564

-

-

21811 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080022

06/08/2564

-

-

21812 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064080023

06/08/2564

-

-

21813 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080024

06/08/2564

-

-

21814 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ประจําเดือนส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

06/08/2564

-

-

หน ้า 2114

PR3900064080025

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21815 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080026
09/08/2564 -

21816 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064080027

09/08/2564

-

-

21817 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064080028

09/08/2564

-

-

21818 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064080029
บาท

09/08/2564

-

-

21819 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064080030

09/08/2564

-

-

21820 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080031

09/08/2564

-

-

21821 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080032

09/08/2564

-

-

21822 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080033

09/08/2564

-

-

21823 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080035

09/08/2564

-

-

21824 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080036

09/08/2564

-

-

หน ้า 2115

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21825 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080037
09/08/2564 -

21826 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080038
บาท

09/08/2564

-

-

21827 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080039
บาท

09/08/2564

-

-

21828 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080040
บาท

09/08/2564

-

-

21829 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080041

09/08/2564

-

-

21830 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064080042
บาท

09/08/2564

-

-

21831 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080043

09/08/2564

-

-

21832 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064080044

09/08/2564

-

-

21833 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080045

09/08/2564

-

-

21834 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพียรงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080046

09/08/2564

-

-

หน ้า 2116

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21835 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080048
10/08/2564 -

21836 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064080049
บาท

10/08/2564

-

-

21837 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064080050

10/08/2564

-

-

21838 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064080051

10/08/2564

-

-

21839 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064080052

10/08/2564

-

-

21840 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064080053

10/08/2564

-

-

21841 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080054

10/08/2564

-

-

21842 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080055

10/08/2564

-

-

21843 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080056

10/08/2564

-

-

21844 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080057
บาท

10/08/2564

-

-

หน ้า 2117

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21845 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080058
10/08/2564 -

21846 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080059

10/08/2564

-

-

21847 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080060

10/08/2564

-

-

21848 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ใจอุน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080061

10/08/2564

-

-

21849 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080062

10/08/2564

-

-

21850 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064080063
บาท

10/08/2564

-

-

21851 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080064

10/08/2564

-

-

21852 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064080065

10/08/2564

-

-

21853 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080066

10/08/2564

-

-

21854 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ สอนธรรม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080067

10/08/2564

-

-

หน ้า 2118

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21855 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064080068
13/08/2564 -

21856 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064080069

13/08/2564

-

-

21857 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064080070

13/08/2564

-

-

21858 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนนิสา ชูอิ่ม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064080071

13/08/2564

-

-

21859 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินตรา อักษร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064080072

13/08/2564

-

-

21860 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064080074

13/08/2564

-

-

21861 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080075

13/08/2564

-

-

21862 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080076
บาท

13/08/2564

-

-

21863 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080077

13/08/2564

-

-

21864 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080078

13/08/2564

-

-

หน ้า 2119

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21865 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080079
13/08/2564 -

21866 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080080

13/08/2564

-

-

21867 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080081

13/08/2564

-

-

21868 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080082

13/08/2564

-

-

21869 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080083

13/08/2564

-

-

21870 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080084

13/08/2564

-

-

21871 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080085

13/08/2564

-

-

21872 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064080086

13/08/2564

-

-

21873 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064080087

19/08/2564

-

-

21874 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064080088

19/08/2564

-

-

หน ้า 2120

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21875 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
9,000.00
ประจําเดือน ส.ค. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080089
19/08/2564 -

21876 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064080090

19/08/2564

-

-

21877 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064080091

19/08/2564

-

-

21878 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080092

19/08/2564

-

-

21879 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080093

19/08/2564

-

-

21880 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080094

19/08/2564

-

-

21881 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080095

19/08/2564

-

-

21882 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาดี/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064080096

19/08/2564

-

-

21883 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080097

19/08/2564

-

-

21884 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

19/08/2564

-

-

หน ้า 2121

PR3900064080098

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21885 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080099
19/08/2564 -

21886 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัช จีนสลุต/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064080100

19/08/2564

-

-

21887 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080101
บาท

19/08/2564

-

-

21888 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080102

19/08/2564

-

-

21889 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064080103
บาท

19/08/2564

-

-

21890 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080104

19/08/2564

-

-

21891 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064080105
บาท

19/08/2564

-

-

21892 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900064080106

19/08/2564

-

-

21893 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064080107

19/08/2564

-

-

21894 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900064080108

19/08/2564

-

-

หน ้า 2122

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21895 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064080109
19/08/2564 บาท

21896 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064080110

19/08/2564

-

-

21897 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900064080111

19/08/2564

-

-

21898 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080112

19/08/2564

-

-

21899 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080113

19/08/2564

-

-

21900 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080116

19/08/2564

-

-

21901 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080117

19/08/2564

-

-

21902 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080118

19/08/2564

-

-

21903 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080119
บาท

19/08/2564

-

-

21904 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080120
บาท

19/08/2564

-

-

หน ้า 2123

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21905 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080122
19/08/2564 -

21906 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080124

19/08/2564

-

-

21907 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900064080125
บาท

19/08/2564

-

-

21908 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080126

19/08/2564

-

-

21909 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080127

19/08/2564

-

-

21910 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900064080128

19/08/2564

-

-

21911 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900064080129

19/08/2564

-

-

21912 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900064080130
บาท

19/08/2564

-

-

21913 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064080131

19/08/2564

-

-

21914 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900064080132

19/08/2564

-

-

หน ้า 2124

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21915 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900064080133
19/08/2564 -

21916 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080134

19/08/2564

-

-

21917 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080135

19/08/2564

-

-

21918 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900064080136

19/08/2564

-

-

21919 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080137

19/08/2564

-

-

21920 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900064080138

19/08/2564

-

-

21921 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900064080139
บาท

19/08/2564

-

-

21922 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900064080140

19/08/2564

-

-

21923 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080141

19/08/2564

-

-

21924 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900064080142

19/08/2564

-

-

หน ้า 2125

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21925 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080144
19/08/2564 -

21926 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900064080145

19/08/2564

-

-

21927 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรณสรณ หอมธานีศรีเรืองพันธ/เสนอราคา PR3900064080146
5,000.00 บาท

19/08/2564

-

-

21928 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080147

19/08/2564

-

-

21929 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900064080148

19/08/2564

-

-

21930 ขอซื้อวัสดุสํานักงาน

4,299.43

4,299.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/เสนอราคา
4,299.43

PR3900064080161

26/08/2564

-

-

21931 จางเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา
25,000.00 บาท

PO3900064080003

26/08/2564

-

-

21932 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา (CPAP) จํานวน 1 เครื่อง

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด

PR8000064070159

02/08/2564

-

-

21933 ซื้อ Adapter อุปกรณควบคุมการไหลของออกซิเจน จํานวน 20 อัน

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064070257

02/08/2564

-

-

PR8000064070258

02/08/2564

-

-

21934 ซื้อ แบตเตอรี่ เครื่อง Monitor จํานวน 1 กอน

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

หน ้า 2126

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21935 ซื้อ Cuff 34-43 Cm. จํานวน 10 อัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070260
02/08/2564 -

21936 ซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 2 กอน

9,960.00

9,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน - ไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

PR8000064070261

02/08/2564

-

-

21937 ซื้อสาย Spo2 (OEM) เครื่องตรวจจับออกซิเจนในเลือด 1 เสน

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064070264

02/08/2564

-

-

21938 ซื้อเครื่องชวยหายใจ จํานวน 2 รายการ

53,000.00

53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064070473

02/08/2564

-

-

21939 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

PR8000064070474

02/08/2564

-

-

21940 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด

PR8000064070475

02/08/2564

-

-

21941 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064070481

02/08/2564

-

-

21942 ซื้อ 11 FR x 15 CM (6'') Side By Side IJ DBL Temporary Set
จํานวน 24 Set

67,200.00

67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000064070523

02/08/2564

-

-

21943 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จํานวน 3,120 ขวด

95,160.00

95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด

PR8000064070525

02/08/2564

-

-

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064070526

02/08/2564

-

-

21944 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก จํานวน 1 เครื่อง

20000

หน ้า 2127

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21945 ซื้อ bibag 900 g for 5008 จํานวน 1,008 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
90,720.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

90,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064070527
02/08/2564 -

21946 ซื้อHemoflow F60S จํานวน 36 ชิ้น

17,325.00

17,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064070528

02/08/2564

-

-

21947 ซื้อสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด

PR8000064070534

02/08/2564

-

-

21948 ซื้อ Serim Residual Peroxide test Strips 1x100 จํานวน 3 bottle

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

PR8000064070542

02/08/2564

-

-

21949 ซื้อSPoreClear-Disinfectant Wipes จํานวน 12 กระปอง

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064070574

02/08/2564

-

-

21950 ซื้อสายตอจับ Spo2 (Masimo) จํานวน 1 ชิ้น

9,300.00

9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064080007

02/08/2564

-

-

PR8000064080008

02/08/2564

-

-

21951 ซื้อเซ็นเซอรตัวตรวจจับวัดการไหลของอากาศ จํานวน 1 ชิ้น

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที อี คิว จํากัด

21952 ซื้อลอเครื่อง Monitor จํานวน 5 ลอ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

PR8000064080009

02/08/2564

-

-

21953 ซื้อชุดตอสาย EKG 5 LEAD สําหรับเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

PR8000064080011

02/08/2564

-

-

PR8000064080012

02/08/2564

-

-

21954 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,304.00

93,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 2128

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21955 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,695.00

21956 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,500.00

21957 ซื้อ Flow Sensor สําหรับเครื่องชวยหายใจ ชนิดควบคุมดวยปริมาตร
และความดัน

9,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080013
02/08/2564 -

86,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080014

02/08/2564

-

-

PR8000064080015

02/08/2564

-

-

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

21958 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080016

02/08/2564

-

-

21959 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 112 ถุง

88,592.00

88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064080024

02/08/2564

-

-

21960 ซื้อยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จํานวน 50 กลอง

40,232.00

40,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080028

02/08/2564

-

-

21961 ซื้อยา Hydrogen peroxide 6% 450 ml (AS) จํานวน 96 ขวด

2,618.88

PR8000064080029

02/08/2564

-

-

PR8000064080032

03/08/2564

-

-

PR8000064080034

03/08/2564

-

-

PR8000064080035

03/08/2564

-

-

21962 ซื้อยา CM Visipaque 320 mgl/ml 50 ml จํานวน 3 กลอง

21963 เช็คระยะ เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

21964 ซื้อ cassette

46,545.00

5,720.00

22,500.00

2,618.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

5,720.00 เฉพาะเจาะจง อูปรีชา

22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 2129

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21965 ซื้อถุงซักผาชนิดละลายน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080036
03/08/2564 -

21966 ซื้อเสื้อกาวนกันน้ํา 2 รายการ

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

PR8000064080037

03/08/2564

-

-

21967 ซื้อวัสดุทางการแพทย 3 รายการ

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064080038

03/08/2564

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมม จํากัด

PR8000064080040

03/08/2564

-

-

PR8000064080041

03/08/2564

-

-

PR8000064080043

03/08/2564

-

-

21968 ซื้อวัสดุ 2 รายการ

21969 ซื้อกลองควบคุมระบบไฟ

21970 เช็คระยะ รถทะเบียน นค 6733

32,100.00

2,260.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนชั่น ทีม (2020) จํากัด

2,260.00 เฉพาะเจาะจง อูปรีชา

21971 ขออนุมัติคาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมใน
ตับ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด

PR8000064070271

04/08/2564

-

-

21972 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 เครื่อง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064070521

04/08/2564

-

-

21973 คาจางเหมาบริการขนยายขยะติดเชื้อไปทําลาย ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

16,565.53

16,565.53 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PR8000064080045

04/08/2564

-

-

PR8000064080058

05/08/2564

-

-

21974 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ประเทศไทย) จํากัด
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21975 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
92,020.00

21976 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,876.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080059
05/08/2564 -

92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080061

05/08/2564

-

-

21977 ซื้อ PING ACHIVE BREAST BIOPSY 14Gx11CM จํานวน 5 ชิ้น

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลแตนท จํากัด PR8000064080062

05/08/2564

-

-

21978 ซื้อ MISSION BIOPSY (KIT) 17G 10 CM จํานวน 5 ชิ้น

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080063

05/08/2564

-

-

21979 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064080064

05/08/2564

-

-

21980 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จํานวน 3,120 ขวด

95,160.00

95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด

PR8000064080065

05/08/2564

-

-

21981 ซื้อ Perrazid 5 L จํานวน 24 แกลลอน

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064080066

05/08/2564

-

-

21982 ซื้อA.V. Fistula needle 16Gx1” HTC-30W จํานวน 2,000 ชิ้น

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080067

05/08/2564

-

-

21983 ซื้อ bibag 900 g for 5008 จํานวน 1,008 ถุง

90,720.00

90,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064080069

05/08/2564

-

-

21984 ซื้อ AV Set online BVM for 5008 จํานวน 480 เสน

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064080070

05/08/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21985 ซื้อAV-Set Pillow Tianyi จํานวน 1,560 เสน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
99,840.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

99,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080071
05/08/2564 -

21986 ขออนุมัติซื้อCitrosteril 5L. จํานวน 12 แกลลอน,Diasafe plus filter
จํานวน 12 ชิ้น

70,800.00

70,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064080072

05/08/2564

-

-

21987 ขออนุมัติซื้อHemoflow F60S จํานวน 36 ชิ้น,Hemoflow HF80S
จํานวน 60 ชิ้น,Hemoflow HDF100S จํานวน 24 ชิ้น

88,965.00

88,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064080073

05/08/2564

-

-

21988 ซื้อ Citrosteril 5L. จํานวน 12 แกลลอน

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064080074

05/08/2564

-

-

21989 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

90,522.00

90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080075

05/08/2564

-

-

21990 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064080076

05/08/2564

-

-

21991 ซื้อยา Remdesivir 100 mg/20 ml injection จํานวน 6 vial

23,077.00

23,077.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064080077

05/08/2564

-

-

PR8000064080080

06/08/2564

-

-

PR8000064080085

06/08/2564

-

-

PR8000064080086

06/08/2564

-

-

21992 ซื้อยา Tropicamide 1% e.d 15 ml (Mydriacyl) จํานวน 30 ขวด

6,869.40

21993 ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Lipanthyl-200) จํานวน 800 กลอง

95,016.00

21994 ซื้อยา Phosphate solution (156 mg/5 ml) 270 ml จํานวน 2 ขวด

134.00

6,869.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

134.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

21995 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย (TSH และ PKU) ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064050339
09/08/2564 -

21996 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064080089

09/08/2564

-

-

21997 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064080090

09/08/2564

-

-

21998 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080091

09/08/2564

-

-

21999 ซื้อยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 1000 vial

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064080093

09/08/2564

-

-

22000 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ

28,904.00

28,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064080094

09/08/2564

-

-

22001 ซื้อยา Levofloxacin 250 mg/50 ml inj (CRAvit) จํานวน 200 vial

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080095

09/08/2564

-

-

PR8000064080096

09/08/2564

-

-

22002 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) จํานวน 5 กลอง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

22003 ซื้อชุดรับคนไขใหม

69,600.00

69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด

PR8000064080097

09/08/2564

-

-

22004 ซื้อยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จํานวน 90 กลอง

93,465.00

93,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064080098

09/08/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22005 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080099
09/08/2564 -

22006 ซื้อยา Warfarin 3 mg ฟา (Orfarin) จํานวน 100 กลอง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

PR8000064080100

09/08/2564

-

-

22007 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080101

09/08/2564

-

-

22008 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

21,509.00

21,509.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064080102

09/08/2564

-

-

22009 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080103

09/08/2564

-

-

22010 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

55,105.00

55,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080104

09/08/2564

-

-

22011 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

76,719.00

76,719.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080105

09/08/2564

-

-

22012 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

80,892.00

80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080106

09/08/2564

-

-

22013 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

88,596.00

88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080107

09/08/2564

-

-

22014 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080108

09/08/2564

-

-

หน ้า 2134

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22015 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

22016 ขอซื้อ Lithium batteries

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
92,822.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,822.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080109
09/08/2564 -

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080110

09/08/2564

-

-

22017 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 20 รายการ

52,900.80

52,900.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด

PR8000064080111

09/08/2564

-

-

22018 ซื้อสเปรยโฟม

13,800.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

PR8000064080117

09/08/2564

-

-

22019 ตัวอยางควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหดานเชื้อถายทอดทางการให
เลือด

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064080124

09/08/2564

-

-

22020 โปรแกรมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางชันสูตรสาธารณสุข

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064080125

09/08/2564

-

-

PR8000064080126

09/08/2564

-

-

22021 ซื้อน้ํายาซักผา

54,837.50

54,837.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

22022 โปรแกรมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางชันสูตรสาธารณสุข

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064080127

09/08/2564

-

-

22023 โปรแกรมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางชันสูตรสาธารณสุข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064080128

09/08/2564

-

-

PR8000064080130

10/08/2564

-

-

22024 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 70 ถุง

55,370.00

55,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

หน ้า 2135

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22025 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 60 ถุง

22026 ซื้อยา N.S.S. 0.9% 100 ml จํานวน 2000 ถุง

22027 ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg (เภสัชกรรมทหาร) จํานวน 100
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
47,460.00

28,000.00

7,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

47,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080131
10/08/2564 -

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064080132

7,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร

10/08/2564

-

-

PR8000064080133

10/08/2564

-

-

22028 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

29,920.00

29,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080134

10/08/2564

-

-

22029 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด

PR8000064080135

10/08/2564

-

-

22030 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,250.00

94,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080136

10/08/2564

-

-

22031 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000064080137

10/08/2564

-

-

22032 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

76,719.00

76,719.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080138

10/08/2564

-

-

22033 ซื้อBattery สําหรับเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 รายการ

17,750.00

17,750.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000064080139

10/08/2564

-

-

22034 จัดซื้อเครื่องสแกนบารโคด จํานวน 5 เครื่อง

17,950.00

17,950.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PO8000064080004

10/08/2564

-

-

หน ้า 2136

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22035 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

22036 ซื้อPosequat pad แบบกระปุก จํานวน 12 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,000.00

4,320.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด

4,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080141
10/08/2564 -

PR8000064080142

10/08/2564

-

-

22037 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080143

10/08/2564

-

-

22038 ซื้อยา มะขามปอม (ยาแกไอ) 120 ml จํานวน 600 ขวด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080145

10/08/2564

-

-

22039 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/5 ml (GPO) จํานวน 50 vial

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064080146

10/08/2564

-

-

22040 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064080147

10/08/2564

-

-

22041 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000064080148

10/08/2564

-

-

22042 ซื้อDisposable Hemoperfusion Cartridge จํานวน 4 ชิ้น

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสโทรเมด จํากัด

PR8000064080149

13/08/2564

-

-

22043 ซื้อหมอนหนุนผูใหญ

31,000.00

31,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000064080150

13/08/2564

-

-

22044 ขออนุมัติซื้อตูเย็น จํานวน 2 รายการ

28,960.00

28,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต ชลบุรี วิทยุ-โทรทัศน จํากัด

PO8000064080005

13/08/2564

-

-

หน ้า 2137

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22045 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080153
13/08/2564 -

22046 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

11,160.00

11,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด

PR8000064080154

13/08/2564

-

-

22047 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

67,966.40

67,966.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080155

13/08/2564

-

-

22048 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

51,167.40

51,167.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080156

13/08/2564

-

-

22049 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080157

13/08/2564

-

-

22050 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080158

13/08/2564

-

-

22051 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064080160

13/08/2564

-

-

22052 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

PR8000064080162

13/08/2564

-

-

22053 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,264.00

16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064080164

13/08/2564

-

-

22054 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด

PR8000064080166

13/08/2564

-

-

หน ้า 2138

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22055 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,500.00

22056 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,096.00

22057 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,500.00

22058 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080167
13/08/2564 -

22,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000064080168

13/08/2564

-

-

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

PR8000064080169

13/08/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องมือแพทย (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080170

13/08/2564

-

-

22059 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,840.00

23,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000064080171

13/08/2564

-

-

22060 ซื้อกลองโฟม จํานวน 4 ขนาด

28,100.00

28,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064080172

13/08/2564

-

-

22061 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

25,442.00

25,442.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด

PR8000064080173

13/08/2564

-

-

22062 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด

PR8000064080174

13/08/2564

-

-

22063 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,400.00

22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด

PR8000064080175

13/08/2564

-

-

22064 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาลรายการดังแนบ

32,512.50

32,512.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000064080177

16/08/2564

-

-

หน ้า 2139

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22065 ซื้อยา Efavirence 600 mg tab (GPO) จํานวน 10 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,800.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080179
16/08/2564 -

22066 ซื้อยา Memantine HCl 10 mg tab (Memo 10) จํานวน 50 กลอง

22,002.50

22,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064080181

16/08/2564

-

-

22067 ซื้อน้ํายาลางวัสดุ-อุปกรณทางการแพทย

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080182

16/08/2564

-

-

22068 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

27,991.20

27,991.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080183

16/08/2564

-

-

22069 Sterile gas

22,277.40

22,277.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080184

16/08/2564

-

-

22070 ซื้อ Non-Woven

19,773.60

19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080185

16/08/2564

-

-

22071 ซื้อน้ํายาลางวัสดุอุปกรณทางการแพทย

33,063.00

33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080186

16/08/2564

-

-

22072 ซื้อสติ๊กเกอร 2 รายการ

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน

PR8000064080187

16/08/2564

-

-

22073 ซื้อแกสหุงตม

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด

PR8000064080188

16/08/2564

-

-

22074 ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ

25,200.00

25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด

PR8000064080189

16/08/2564

-

-

หน ้า 2140

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22075 ซื้อ Attest rapid 5 steamtest

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
53,928.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080190
16/08/2564 -

22076 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

76,291.00

76,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080191

16/08/2564

-

-

22077 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2 รายการ

92,500.00

92,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064080193

16/08/2564

-

-

22078 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064080194

16/08/2564

-

-

22079 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080195

16/08/2564

-

-

22080 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมิถุนายน 2564

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PR8000064050362

17/08/2564

-

-

22081 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

11,300.00

11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080196

17/08/2564

-

-

22082 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

79,880.00

79,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000064080197

17/08/2564

-

-

22083 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด

PR8000064080198

17/08/2564

-

-

22084 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

87,954.00

87,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080199

17/08/2564

-

-

หน ้า 2141

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22085 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
43,150.00

22086 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

8,075.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

43,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

8,075.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080200
17/08/2564 -

PR8000064080201

17/08/2564

-

-

22087 ขออนุมัติคาเชาพื้นที่อาคารศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแสนสุข

96,960.00

96,960.00 เฉพาะเจาะจง .................................................................................. PR8000064080203
.....

17/08/2564

-

-

22088 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 16 รายการ

43,420.60

43,420.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด

PR8000064080205

17/08/2564

-

-

22089 จางทําปายบอกทาง สติกเกอรติดพลาสวูดเคลือบกันรอย จํานวน 23
รายการ

81,539.35

81,539.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด

PR8000064080206

17/08/2564

-

-

22090 จางติดสติกเกอรและปายเลขหองและสอดหัวเตียง จํานวน 40 รายการ

68,260.65

68,260.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จํากัด

PR8000064080207

17/08/2564

-

-

PR8000064080208

17/08/2564

-

-

22091 ซื้อวัสดุ ซอมแซม บํารุงรักษา จํานวน6 รายการ

955.51

955.51 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

22092 ซื้อ Cuff 25-35 Cm จํานวน 20 ผืน

6,700.00

6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064080210

17/08/2564

-

-

22093 ซื้อหลอดไฟ 3.5 V จํานวน 5 อัน

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000064080211

17/08/2564

-

-

PR8000064080214

17/08/2564

-

-

22094 ซื้อชุดปฏ บัติงานเจาหนาที่

23,914.50

23,914.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

หน ้า 2142

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22095 ซื้อกลองวงจรปด

22096 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

22097 จางทดสอบและทําสีทอไนตรัส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,500.00

12,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080215
17/08/2564 -

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

PR8000064080216

17/08/2564

-

-

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000064080217

17/08/2564

-

-

22098 ซื้อกลองวงจรปดไรสายอัจฉริยะ จํานวน 15 Set

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิลยูเจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด

PR8000064080219

18/08/2564

-

-

22099 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซม บํารุงรักษา จํานวน 21 รายการ

35,962.70

35,962.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ขาวหลาม แอร เซอรวิส จํากัด

PR8000064080220

18/08/2564

-

-

22100 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ รุน MOBILETT
Mira จํานวน 1 เครื่อง

56,800.00

56,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมนส เฮลทแคร จํากัด

PR8000064080221

18/08/2564

-

-

22101 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064080229

18/08/2564

-

-

22102 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

8,550.00

8,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000064080230

18/08/2564

-

-

22103 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080232

18/08/2564

-

-

22104 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080233

18/08/2564

-

-

หน ้า 2143

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22105 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

22106 ซื้อเครื่องกรองน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
74,900.00

4,390.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

4,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080234
18/08/2564 -

PR8000064080235

19/08/2564

-

-

22107 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml 5 ml (GPO) จํานวน 100 vial

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064080256

23/08/2564

-

-

22108 ซื้อยา Water for injection 1000 ml จํานวน 600 ถุง

16,200.00

16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064080261

23/08/2564

-

-

22109 ซื้อยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้ําเกลือลางแผล) จํานวน 2000 ขวด ,
D 10 W 500 ml จํานวน 100 ถุง , Lactate Ringer s Solution
1000 ml จํานวน 400 ถุง , Vitamin B1 100 mg/1 ml inj amp
(Vitamin) จํานวน 30 กลอง

66,042.00

66,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064080264

23/08/2564

-

-

22110 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml (AS) Aqua Care จํานวน 500 ขวด

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064080266

23/08/2564

-

-

22111 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR8000064080269

23/08/2564

-

-

22112 ซื้อ Cast Gypsum-เฝอกปูน 6x3 ysd จํานวน12 กลอง

22113 ซื้อ แอลกอฮอลชนิดเจลสําหรับทําความสะอาดมือ ขนาด 1000ML
จํานวน 60 ขวด

9,244.00

9,244.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080270

23/08/2564

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000064080271

23/08/2564

-

-

หน ้า 2144

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22114 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,810.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080272
23/08/2564 -

22115 ซื้อกลองโฟมและขวดโหลพลาสติก

44,500.00

44,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064080273

23/08/2564

-

-

22116 ซื้อ Hood ถุงคลุมศรีษะ จํานวน 500 ชิ้น

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000064080274

23/08/2564

-

-

22117 ซื้อ CPE Gown สีฟา จํานวน 3,000 ชุด

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด

PR8000064080277

23/08/2564

-

-

22118 ซื้ออุปกรณวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญชูเฮาส

PR8000064080278

23/08/2564

-

-

22119 ซื้อ Shoe Cover (50Pair/Box) จํานวน 5 กลอง

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064080279

23/08/2564

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

PR8000064080282

23/08/2564

-

-

22120 ซื้อ 1.Arm Sling (S) จํานวน 100 ชิ้น 2.Arm Sling (M) จํานวน 100
ชิ้น
22121 ซื้อ three Way Stopcock (RType) จํานวน 50 กลอง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080283

23/08/2564

-

-

22122 ซื้อ Hood ถุงคลุมศรีษะ จํานวน 500 ชิ้น

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000064080286

23/08/2564

-

-

22123 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

51,530.00

51,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064080287

23/08/2564

-

-

หน ้า 2145

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22124 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080289
23/08/2564 -

22125 ซื้อ 1.Airway 80 มม.(3) จํานวน 100 อัน 2.Airway 90 มม.(4) จํานวน
100 อัน 3.Endo Guide #L( 14) จํานวน 20 เสน

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064080292

23/08/2564

-

-

22126 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 200 กลอง

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064080294

23/08/2564

-

-

22127 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000064080296

23/08/2564

-

-

22128 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จํานวน 3000 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000064080297

23/08/2564

-

-

22129 ซื้อ ถุงมือผาตัด Sterile # 7.0 (แบบไมมีแปง) จํานวน 20 กลอง

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064080298

23/08/2564

-

-

22130 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด

PR8000064080300

23/08/2564

-

-

22131 ซื้อยา Plai Oil Cream (Plaivana) จํานวน 1500 หลอด

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064080301

23/08/2564

-

-

22132 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

82,000.00

82,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064080302

23/08/2564

-

-

22133 ซื้อ Q-BAC 2A (Swabsticks) จํานวน 3,000 ชิ้น

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด

PR8000064080304

23/08/2564

-

-

หน ้า 2146

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22134 ซื้อยา สารสกัดฟาทะลายโจร 20 mg/cap (30 cap) จํานวน 800 ขวด
84,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080305
23/08/2564 -

22135 ซื้อ 1. L-S Support (L) จํานวน 24 ชิ้น 2. L-S Support(XXL)
จํานวน 24 ชิ้น

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

PR8000064080306

23/08/2564

-

-

22136 ซื้อยา ขมิ้นชัน 500 mg cap (บริสเตอร 30 cap) จํานวน 500 กลอง ,
เพชรสังฆาต 400 mg cap (70 cap) จํานวน 100 ขวด

34,300.00

34,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080307

23/08/2564

-

-

22137 ซื้อ Syring Dispose. 1 ml (unlock) จํานวน 120 กลอง

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080308

23/08/2564

-

-

22138 ซื้อยา LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จํานวน 300 กลอง

12,900.00

12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064080309

23/08/2564

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080310

23/08/2564

-

-

22139 ซื้อ Askina Calgitrol Paste 15G จํานวน 10 ชิ้น

22140 ซื้อยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จํานวน 100 amp

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080311

23/08/2564

-

-

22141 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,398.00

30,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064080312

23/08/2564

-

-

22142 ซื้อยา MMR vac รพ. (Masu) จํานวน 100 vial

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

PR8000064080313

23/08/2564

-

-

22143 ซื้อ 1. Glove (Protexis)#6.5 ไมมีแปง จํานวน 40 กลอง 2. Glove
(Protexis)#7.0 ไมมีแปง จํานวน 40 กลอง

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064080314

23/08/2564

-

-

หน ้า 2147

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22144 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
47,946.00

22145 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

47,946.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080315
23/08/2564 -

28,443.00

28,443.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064080316

23/08/2564

-

-

22146 ซื้อยา Rabies serum 1000iu/5 ml inj (TRCS ERIG) จํานวน 15
กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

PR8000064080317

23/08/2564

-

-

22147 ซื้อ PRO-FLOW SENSOR (10PC/BOX) จํานวน 20 ชิ้น

31,200.00

31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000064080318

23/08/2564

-

-

22148 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

21,994.00

21,994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064080319

23/08/2564

-

-

PR8000064080320

23/08/2564

-

-

22149 ซื้อยา Rocuronium bromide 50 mg/5 ml injection (5 ml/vial)
จํานวน 3 กลอง

4,654.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

22150 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

43,282.00

43,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064080321

23/08/2564

-

-

22151 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

74,000.00

74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080322

23/08/2564

-

-

22152 ซื้อ หนากาก N95 รุน 1870 (20ชิ้น/กลอง) จํานวน 75 กลอง

97,905.00

97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080323

23/08/2564

-

-

22153 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

79,280.00

79,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080324

23/08/2564

-

-

หน ้า 2148

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22154 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080325
23/08/2564 -

22155 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร M จํานวน 400 กลอง

86,000.00

86,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064080326

23/08/2564

-

-

22156 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

47,688.00

47,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064080328

23/08/2564

-

-

22157 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,382.00

22,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000064080329

23/08/2564

-

-

PR8000064080330

23/08/2564

-

-

22158 ซื้อยา Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จํานวน 20 dose

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

22159 ซื้อ1.ผาซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 18*18*8ชั้น(5ชิ้น/แพ็ค) จํานวน
200 แพ็ค 2.ผาซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 12*12*8ชั้น(5ชิ้น/แพ็ค)
จํานวน 400 แพ็ค

62,000.00

62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064080331

23/08/2564

-

-

22160 ซื้อ CPE Gown White จํานวน 5,000 ตัว

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

PR8000064080332

23/08/2564

-

-

22161 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080333

23/08/2564

-

-

22162 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,500.00

PR8000064080334

23/08/2564

-

-

PR8000064080335

23/08/2564

-

-

22163 ซื้อยา OlmeSARtan med 20 mg tab (OlmeTEC) จํานวน 200
กลอง

81,534.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หน ้า 2149

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22164 ซื้อ Syringe Dispose. 5ml (unlock) จํานวน 200 กลอง

22165 ซื้อยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d (Avamys) จํานวน
400 ขวด
22166 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,240.00

91,592.00

7,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080337
23/08/2564 -

91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080338

23/08/2564

-

-

PR8000064080339

23/08/2564

-

-

7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

22167 ซื้อ 1.สําลีกอนขนาด 1.40 กรัม(บรรจุ 450 กรัม) จํานวน 80 หอ 2.ผา
กอสพับ 4''x4'' 8ชั้น X-Ray 10ชิ้นปลอดเชื้อ จํานวน 1,200 ซอง

40,400.00

40,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064080340

23/08/2564

-

-

22168 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26,260.00

26,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000064080341

23/08/2564

-

-

22169 ซื้อยา Hepatitis A+B (TWINRIX 720iu/ml+20
mcg/ml)(1ml/prefilled syr) จํานวน 40 prefilled syr

35,952.00

35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080342

23/08/2564

-

-

22170 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,569.00

28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000064080343

23/08/2564

-

-

22171 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000064080344

23/08/2564

-

-

22172 ซื้อยา Tdap vac 0.5 ml (adacel) จํานวน 100 vial

50,290.00

50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080345

23/08/2564

-

-

22173 ซื้อ ถุงมือผาตัด Sterile#6.5 (แบบไมมีแปง) จํานวน 20 กลอง

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064080346

23/08/2564

-

-

หน ้า 2150

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22174 ซื้อยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จํานวน 60 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
48,278.40

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

48,278.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080347
23/08/2564 -

22175 ซื้อ Blood/Solution set 200Micron Filter จํานวน 200 ชิ้น

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080348

23/08/2564

-

-

22176 ซื้อ AC Performa Strip 100II จํานวน 50 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080351

23/08/2564

-

-

22177 ซื้อยา Varicella zoster live vac. 19400 pfu/650 mcl
(ZOSTAVAX) จํานวน 20 vial

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080352

23/08/2564

-

-

PR8000064080356

23/08/2564

-

-

22178 ซื้อ 1.RIBBED STOCKINETTE 10CMX20M จํานวน 4 มวน 2.RIBBED
STOCKINETTE 7.5CMX20M จํานวน 4 มวน

5,995.21

5,995.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

22179 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080358

23/08/2564

-

-

22180 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 6 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

48,663.60

48,663.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080359

23/08/2564

-

-

22181 ซื้อยา Influenza 0.5 ml SH (ไขหวัดใหญ Vaxigrip Tetra2021)
จํานวน 200 syringe

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080361

23/08/2564

-

-

22182 ซื้อ Biopsiblade (Bx of 20's) จํานวน 10 กลอง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064080362

23/08/2564

-

-

22183 ซื้อยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) จํานวน 200 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080364

23/08/2564

-

-

หน ้า 2151

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22184 ซื้อ ถุงมือ Suction ขางเดียว No.S (80ชิ้น/กลอง) จํานวน 50 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,000.00

22185 ซื้อยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) จํานวน 250 กลอง

22186 ซื้อ 1. Askina Transorben 10x10cm (10/box) จํานวน 2 แพค 2.
Askina Transorben 15x15cm (5/box) จํานวน 2 แพค

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080365
23/08/2564 -

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080367

23/08/2564

-

-

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080368

23/08/2564

-

-

22187 ซื้อ เชอรโฟลไอวีแคทใส 24จีx3/4'' เอส-แอล จํานวน 50 กลอง

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080370

23/08/2564

-

-

22188 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080372

23/08/2564

-

-

22189 ซื้อ 1.C0068029 Novosyn V 4/0 70 cm HR22 36PC/PK จํานวน
2 แพค 2.C0068557 Novosyn V1 90cm HR40s 36PC/PK จํานวน
4 แพค

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080373

23/08/2564

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด

PR8000064080375

23/08/2564

-

-

22190 ซื้อDreamWisp Nasal Med connector จํานวน 1 ชุด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22191 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 เครื่อง

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064080377

23/08/2564

-

-

22192 จางปายและสติกเกอร จํานวน 4 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PR8000064080379

23/08/2564

-

-

PR8000064080388

24/08/2564

-

-

22193 ซื้อยา Co Trimoxazole S400-T80 inj 5 ml (Bacin) จํานวน 4 กลอง

5,448.00

5,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 2152

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22194 ซื้อยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จํานวน 500 กลอง

22195 ซื้อยา Acyclovir 200 mg tab (Clovir) จํานวน 200 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,000.00

8,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080389
24/08/2564 -

PR8000064080390

24/08/2564

-

-

22196 ซื้อยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott P) จํานวน 600 vial

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000064080391

24/08/2564

-

-

22197 ซื้อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) จํานวน 100
กลอง

71,500.00

71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080392

24/08/2564

-

-

22198 ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet (Sopalol
5) จํานวน 60 กลอง

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064080393

24/08/2564

-

-

22199 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จํานวน 200 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064080395

24/08/2564

-

-

22200 ซื้อยา Hydralazine 25 mg tab (Cesoline) จํานวน 60 กลอง

28,440.00

28,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080396

24/08/2564

-

-

22201 ซื้อยา Rifampicin 300 mg cap (Rifam) จํานวน 30 กลอง , CefDinir
100 mg cap (Samnir) จํานวน 30 กลอง

44,522.70

44,522.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064080397

24/08/2564

-

-

22202 ซื้อผาฝายฟอกขาว

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000064080398

24/08/2564

-

-

22203 ซื้อยา Colistimethate eq 150 mg inj (Mellistin) จํานวน 50 vial ,
Finasteride 5 mg (Firide) จํานวน 500 กลอง

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064080399

24/08/2564

-

-

หน ้า 2153

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22204 ซื้อผา 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,100.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี ชะโรจนบวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080400
24/08/2564 -

22205 ซื้อยา Sacubitril 97.2+Valsartan 102.8 mg tab (Entresto)
จํานวน 20 กลอง

82,347.20

82,347.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080401

24/08/2564

-

-

22206 ซื้อยา Ceftazidime 1 gm (Zedim) จํานวน 100 กลอง

18,580.55

18,580.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080402

24/08/2564

-

-

22207 ซื้อยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จํานวน 60 กลอง

95,144.40

95,144.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080404

24/08/2564

-

-

22208 ซื้อยา Betahistine diHCl 24 mg (BetaSerc) จํานวน 300 กลอง

70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080406

24/08/2564

-

-

22209 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg/5 ml inj (Keppra) จํานวน 10 กลอง

44,993.50

44,993.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080407

24/08/2564

-

-

22210 ซื้อยา Beractant 25 mg/ml 4 ml (survanta) จํานวน 1 vial

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080409

24/08/2564

-

-

22211 ซื้อยา Alcohol Rub 150 ml (+Hibi 0.5%) Microrubl 150 ml
จํานวน 1000 ขวด

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080410

24/08/2564

-

-

22212 ซื้อยา Budesonide 64 mcg/P 120D (Rhinocort Aqua) จํานวน
200 ชุด

28,999.14

28,999.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080411

24/08/2564

-

-

22213 ซื้อยา Calcipotriol+Bet.dipro.15 gm (Daivobet) จํานวน 60 หลอด

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080412

24/08/2564

-

-

หน ้า 2154

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22214 ซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/gm oint 30 gm (daivonex) จํานวน
20 หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080413
24/08/2564 -

22215 ซื้อยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จํานวน 10 กลอง

37,664.00

37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080415

24/08/2564

-

-

22216 ซื้อยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จํานวน 40 กลอง

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080416

24/08/2564

-

-

22217 ซื้อยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis. 0.5%) Microrubl 300 ml
จํานวน 500 ขวด

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080418

24/08/2564

-

-

22218 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกันยายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PO8000064080040

24/08/2564

-

-

22219 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose จํานวน 100
กลอง

82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080420

24/08/2564

-

-

22220 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกันยายน 2564

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PO8000064080041

24/08/2564

-

-

22221 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกันยายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000064080042

24/08/2564

-

-

22222 ซื้อยา Levofloxacin 500 mg tab (Levoflox GPO) จํานวน 20
กลอง , Diazepam (บจ4) 10 mg/2 ml inj จํานวน 500 amp

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064080425

24/08/2564

-

-

22223 ซื้อยา จํานวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

69,788.20

69,788.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064080426

24/08/2564

-

-

หน ้า 2155

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22224 ซื้อยา Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน 500 กลอง

22225 ซื้อถุงซักผาละลายน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,190.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080427
24/08/2564 -

PR8000064080428

24/08/2564

-

-

22226 ซื้อยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จํานวน 50 กลอง , Vitamin
B complex tab (B CO-ED) จํานวน 50 box

41,997.50

41,997.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064080429

24/08/2564

-

-

22227 ซื้อน้ํายาซักผา

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

PR8000064080431

24/08/2564

-

-

22228 ซื้อยา Ondansetron 8 mg tab (ONSIA) จํานวน 30 กลอง

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064080432

24/08/2564

-

-

4,494.00

4,494.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000064080434

24/08/2564

-

-

22230 ซื้อยา Omeprazole 40 mg IV (Zefxon) จํานวน 1000 vial

52,430.00

52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064080435

24/08/2564

-

-

22231 ซื้อยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จํานวน 200 กลอง

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000064080436

24/08/2564

-

-

22232 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Lanzaar) จํานวน 500 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064080437

24/08/2564

-

-

22233 ซื้อยา Theophylline 200 mg tab (DURALYN-CR200) จํานวน 60
กลอง

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000064080439

24/08/2564

-

-

22229 ซื้อยา NitroGLYcerine 50 mg/10 ml (Vasonit) จํานวน 30 amp

หน ้า 2156

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22234 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 300
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080442
24/08/2564 -

22235 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab (Circadin) จํานวน 120 กลอง

82,304.40

82,304.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080443

24/08/2564

-

-

22236 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release capsule
(Vastarel OD) จํานวน 100 กลอง

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080445

24/08/2564

-

-

22237 ซื้อยา Ivabradine 5 mg tab (Coralan) จํานวน 30 BOX

52,130.40

52,130.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080446

24/08/2564

-

-

22238 ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet (VAVACOR20)
จํานวน 60 กลอง

30,174.00

30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080448

24/08/2564

-

-

22239 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu cap (Calciferol,Ergocalciferol)
จํานวน 50 กลอง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064080449

24/08/2564

-

-

22240 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) จํานวน 20
กลอง

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080453

25/08/2564

-

-

22241 ซื้อยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (HEP-25) จํานวน 20 กลอง

62,060.00

62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080454

25/08/2564

-

-

22242 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab (Sirdalud) จํานวน 100 กลอง

60,990.00

60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080455

25/08/2564

-

-

22243 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix30 PF)
จํานวน 100 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080456

25/08/2564

-

-

หน ้า 2157

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22244 ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
95,979.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080457
25/08/2564 -

22245 ซื้อยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จํานวน 250 กลอง

87,472.50

87,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080458

25/08/2564

-

-

22246 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) จํานวน 60 กลอง

20,800.80

20,800.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080459

25/08/2564

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PR8000064080460

25/08/2564

-

-

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080462

25/08/2564

-

-

22249 จางทําปายและขาตั้ง จํานวน 4 รายการ

9,950.00

9,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PR8000064080463

25/08/2564

-

-

22250 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 6 รายการ

1,401.70

1,401.70 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR8000064080466

25/08/2564

-

-

PR8000064080472

25/08/2564

-

-

PR8000064080474

25/08/2564

-

-

PR8000064080475

25/08/2564

-

-

22247 จางทําปาย จํานวน 2 รายการ

22248 ซื้อยา Insulin Aspart 100u/ml 3 ml (NovoRapid PF) จํานวน 100
กลอง

22251 ซื้อยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (NIDePINE) จํานวน 50 กลอง

80,000.00

22252 ซื้อ Incontinence Dish 65 MM/PN MXPCONDS02 จํานวน 2 ชิ้น

3,600.00

22253 ซื้อ ไซริงจ 27จีx13มม. อินซูลิน (T-C) จํานวน 60 กลอง

18,618.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด

18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 2158

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

22254 ซื้อ 1.Fixomull Stretch 10cmx10m จํานวน 50 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

0.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
00/01/1900
00/01/1900 -

22255 2.Fixomull Stretch 15cmx10m จํานวน 36 กลอง

36,585.44

36,585.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080476

25/08/2564

-

-

22256 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

29,532.00

29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080477

25/08/2564

-

-

PR8000064080478

25/08/2564

-

-

22257 ซื้อยา Guaiacolate 100/5 ml syr 60 ml (Fenesin) จํานวน 50
ขวด , Lidocaine 1% 20 ml (GPO) จํานวน 300 vial

6,228.00

6,228.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

22258 ซื้อ 1.ALTOCAST เฝอกไฟเบอร 4 นิ้ว สีขาว จํานวน 20 มวน
2.ALTOSPLINT เฝอกออนไฟเบอรสําเร็จ 4x15 นิ้ว จํานวน 20 ชิ้น

12,400.00

12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

PR8000064080479

25/08/2564

-

-

22259 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 500 ถุง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064080480

25/08/2564

-

-

22260 ซื้อ 1.C2022025 Monosyn V 3/0 70cm HR26 R36/PAC จํานวน 1
แพค 2.C2023163 Monosyn U4/0 70cm DSMP16R 36/PAC
จํานวน 3 แพค

20,223.00

20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080481

25/08/2564

-

-

22261 ซื้อ 1. ET tube # 7.0 (cuffed) จํานวน 100 ชิ้น 2.ET tube #7.5
(cuffed) จํานวน 200 ชิ้น

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064080482

25/08/2564

-

-

22262 ซื้อ 1.HALYARD*Microcuff*Ped ET Tube 4.5 MM จํานวน 10 ชิ้น
2.1.HALYARD*Microcuff*Ped ET Tube 5.0 MM จํานวน 10 ชิ้น

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด

PR8000064080484

25/08/2564

-

-

22263 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 200 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000064080485

25/08/2564

-

-

หน ้า 2159

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22264 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 2000 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080490
25/08/2564 -

22265 ซื้อยา Coal tar 81-86% solution 1 lb จํานวน 5 ขวด , Glycerine
pure-6 kg จํานวน 1 ขวด , Sodium chloride 1 kg จํานวน 1 ขวด ,
Texapon N 80000 (SLES) 5 kg จํานวน 2 ขวด

3,702.20

3,702.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000064080493

25/08/2564

-

-

22266 ซื้อยา PEG400 (Polyethylene glycol400) 1 lb (450 gm) จํานวน
2 ขวด , Tween 80 1 lb (450 gm) จํานวน 2 ขวด , Acetone 450
ml จํานวน 20 ขวด , Acetic acid glacial AR 2.5 L จํานวน 1 ขวด

2,931.80

2,931.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000064080494

25/08/2564

-

-

PR8000064080495

25/08/2564

-

-

PR8000064080496

25/08/2564

-

-

22267 ซื้อยา D 5 S/2 1000 ml จํานวน 1000 ถุง , D 5 S/2 500 ml
จํานวน 100 ถุง
22268 ซื้อยา Ivermectin 6 mg tab (Vermectin) จํานวน 5 กลอง

32,500.00

4,800.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

22269 ซื้อยา Paracetamol/CODelne=300/15 (Codigesic) จํานวน 200
กลอง

34,200.00

34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064080497

25/08/2564

-

-

22270 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2
กลอง

67,998.50

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080498

25/08/2564

-

-

22271 ซื้อยา Alcohol Rub 4 L (ทั่วไป) (+Hibi 0.5%) จํานวน 50 ขวด

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080499

25/08/2564

-

-

22272 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl arginine) จํานวน
200 กลอง

58,422.00

58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080500

25/08/2564

-

-

หน ้า 2160

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22273 ซื้อยา Leuprorelin 45 mg inj (Eligard) ฉร จํานวน 2 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
29,275.20

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080501
25/08/2564 -

22274 ซื้อยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) จํานวน 50 กลอง

59,492.00

59,492.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080502

25/08/2564

-

-

22275 ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax23) จํานวน 20 vial
, HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) จํานวน 30 dose

83,834.50

83,834.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080503

25/08/2564

-

-

22276 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080504

25/08/2564

-

-

22277 ซื้อยา Beraprost sodium 20 mcg tab (Dorner) จํานวน 10 กลอง

5,660.30

5,660.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080505

25/08/2564

-

-

22278 ซื้อ 1.3015-Tracheostomy tube 7 (Adjustable) จํานวน 2 ชิ้น
2.3015-Tracheostomy tube 8(Adjustable) จํานวน 1 ชิ้น

5,457.00

5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064080506

25/08/2564

-

-

22279 ซื้อ เชอรโฟลไอวีแคทใส 22จีx1'' เอส-แอล จํานวน 50 กลอง

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080507

25/08/2564

-

-

5,617.50

5,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080508

25/08/2564

-

-

22281 ซื้อ 1.MEPILEX AG 17.5x17.5CM 5PC/BOX จํานวน 2 กลอง 2.เมพิ
เล็กซบอรเดอร 7.5x7.5CM 5/B จํานวน 12 กลอง

22,149.00

22,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080509

25/08/2564

-

-

22282 ซื้อ ตัวกรอง B/V ELECTRO มี PORT ปลอดเชื้อ จํานวน 500 ชิ้น

22,502.10

22,502.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080510

25/08/2564

-

-

22280 ซื้อ เข็มเจาะไขสันหลัง 22จีx90มม. จํานวน 6 กลอง

หน ้า 2161

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22283 ซื้อยา Deferiprone 500 mg (GPO L One) จํานวน 30 ขวด ,
Deferasirox 250 mg tab (GPO) ฉร จํานวน 30 กลอง , Ibuprofen
100 mg/5 ml 60 ml (Bunofen) จํานวน 100 ขวด
22284 ซื้อยา CefTRlaxone 1 gm inj (Caf3) จํานวน 2000 vial

22285 ซื้อยา BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) จํานวน 50 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
35,767.60

53,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

35,767.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080511
25/08/2564 -

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064080512

25/08/2564

-

-

7,150.00

7,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064080513

25/08/2564

-

-

22286 ซื้อ 1.อะกานิเข็มฉีดยา 22จีx1 1/2'' จํานวน 200 กลอง 2.อะกานิเข็ม
ฉีดยา 25จีx1'' จํานวน 200 กลอง

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080514

25/08/2564

-

-

22287 ซื้อยา Entacapone 200 mg tab (Comtan) จํานวน 20 กลอง

65,698.00

65,698.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

PR8000064080515

25/08/2564

-

-

22288 ซื้อ SOLUTION ADMINISTRATION SET จํานวน 500 ชิ้น

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080516

25/08/2564

-

-

22289 ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จํานวน 50 ขวด

7,008.50

PR8000064080517

25/08/2564

-

-

7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

22290 ซื้อ EXTENSION T Connector จํานวน 50 กลอง

37,500.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิเซีย

PR8000064080518

25/08/2564

-

-

22291 ซื้อ 1.พลาสเตอรกระดาษ ขนาด 1/2 นิ้ว จํานวน 20 กลอง 2.พลา
สเตอรกระดาษ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

31,458.00

31,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080519

25/08/2564

-

-

หน ้า 2162

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22292 ซื้อยา Silver sulfadiazl 1% cream 25 gm (Silvex) จํานวน 50
หลอด , silver sulfadiazl 1% cream 250 gm (Silvex) จํานวน 20
กระปุก , Augmentin 375 tab (A250+C125) (AMK375) จํานวน 50
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,780.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080520
25/08/2564 -

22293 ซื้อ เข็มปลอก DONGBANG ขนาด 0.25x40มม. จํานวน 40 กลอง

7,276.00

7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด

PR8000064080521

25/08/2564

-

-

22294 ซื้อ HALYARD*TURBO-CLEANING CLOSED SUCTION 14 FR
จํานวน 20 ชิ้น

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด

PR8000064080523

25/08/2564

-

-

22295 ซื้อ Helicobacter Pyiori Urease Test (50pcs/box) จํานวน 1 กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด

PR8000064080526

25/08/2564

-

-

22296 ซื้อยา Cefixime 100 mg cap (Cefspan) จํานวน 40 กลอง

88,000.00

88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080527

25/08/2564

-

-

22297 ซื้อยา Colchicine 0.6 mg (Prochic) จํานวน 50 กลอง

7,757.50

7,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000064080528

26/08/2564

-

-

22298 ซื้อยา DOMperidone 10 mg tab (Domp-M) จํานวน 60 กลอง

6,840.00

6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064080529

26/08/2564

-

-

22299 ซื้อยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จํานวน 500 กลอง

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064080530

26/08/2564

-

-

22300 ซื้อยา Fexofenadine 60 mg tab (Medifast 60) จํานวน 200 กลอง

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000064080531

26/08/2564

-

-

หน ้า 2163

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22301 ซื้อผงซักฟอก น้ํายาปรับผานุม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,317.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080532
26/08/2564 -

22302 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tablet (Dolutegravir) จํานวน 100
กลอง

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000064080533

26/08/2564

-

-

22303 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ

13,781.60

13,781.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080534

26/08/2564

-

-

22304 ซื้อ Liner 3000CC Flex Advantage จํานวน 400 ชิ้น

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064080535

26/08/2564

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด

PR8000064080536

26/08/2564

-

-

22305 ซื้อยา Bisacodyl 10 mg Suppo (Conlax) จํานวน 50 กลอง

22306 ซื้อ ถุงมิตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร M จํานวน 400 กลอง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064080537

26/08/2564

-

-

22307 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ

42,748.00

42,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064080538

26/08/2564

-

-

22308 ซื้อ 1.NG TUBE #16 จํานวน 400 เสน 2.ชุดทําแผล สเตอไรล,25ชุด
จํานวน 20 หอ

13,300.00

13,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064080539

26/08/2564

-

-

PR8000064080540

26/08/2564

-

-

PR8000064080543

26/08/2564

-

-

22309 ซื้อ ถวยปอนนม 1 ออนซ จํานวน 200 อัน

22310 ซื้อยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จํานวน 150 กลอง

7,400.00

77,842.50

7,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

77,842.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 2164

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22311 ซื้อ 8519-พลาสติกดามขอเทา สั้น#M(Novatac) จํานวน 6 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,050.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080545
26/08/2564 -

22312 ซื้อยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)(Ranclav) จํานวน 200
กลอง

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064080546

26/08/2564

-

-

22313 ซื้อ 1.เข็มฉีดยา ''NIPRO'' 26Gx1'' (100อัน/กลอง) จํานวน 100 กลอง
2.เข็มฉีดยา ''NIPRO'' 27Gx1'' (100อัน/กลอง) จํานวน 300 กลอง

19,688.00

19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080547

26/08/2564

-

-

22314 ซื้อยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml (Ferdek) จํานวน
300 กลอง

8,025.00

PR8000064080548

26/08/2564

-

-

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

22315 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

82,000.00

82,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064080549

26/08/2564

-

-

22316 ซื้อออกซิเจนชนิดทอ

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000064080550

26/08/2564

-

-

22317 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P inh 200D (Aerosol) จํานวน 40
กลอง

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064080551

26/08/2564

-

-

22318 ซื้อ ถุงมือ Exam sterile ศรีตรัง เบอร S จํานวน 20 กลอง

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064080552

26/08/2564

-

-

22319 ซื้อ Airway# 80mm. จํานวน 100 ชิ้น

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

PR8000064080553

26/08/2564

-

-

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080554

26/08/2564

-

-

22320 ซื้อยา Evolfow S25+F125mcg/P Evohaler 120 dose จํานวน 200
กลอง

หน ้า 2165

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22321 ซื้อ Conforming Elastic Bandage 10cmx4.5m (ผาพันแผลแบบยืด
60,091.20
ไดขนาด 4 นิ้ว) จํานวน 360 โหล
22322 ซื้อ 1.Norta 2 way soft valve, CH14 B10 จํานวน 200 เสน
2.Norta 2 way soft valve, CH20 B10 จํานวน 100 เสน

8,988.00

22323 ซื้อยา Ezetimibe 10+Atorvastatin 10 mg tablet (ATOZET)
จํานวน 50 กลอง

40,660.00

22324 ซื้อยา Fenofibrate 200 mg (Lipanthyl-200) จํานวน 800 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,091.20 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080555
26/08/2564 -

PR8000064080557

26/08/2564

-

-

40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080558

26/08/2564

-

-

95,016.00

95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080559

26/08/2564

-

-

22325 ซื้อยา Donepezil 5 mg (Dozemo) จํานวน 100 กลอง

41,944.00

41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080561

26/08/2564

-

-

22326 ซื้อยา Febuxostat 80 mg (Feburic) ฉร. จํานวน 60 กลอง

69,336.00

69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080562

26/08/2564

-

-

22327 ซื้อ 1.BLURIBBON 2x25cm จํานวน 2 กลอง 2.BLURIBBON
10x10cm จํานวน 1 กลอง

7,490.00

PR8000064080563

26/08/2564

-

-

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

22328 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tab (Triliprix) จํานวน 200 กลอง

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080564

26/08/2564

-

-

22329 ซื้อยา Empagliflozin 25 mg + Linagliptin 5 mg film-coated
tablet (GLYXAMBI) จํานวน 20 กลอง

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080565

26/08/2564

-

-

22330 ซื้อยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250) จํานวน 100 กลอง

82,900.00

82,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000064080568

26/08/2564

-

-

หน ้า 2166

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080569
26/08/2564 -

8,089.20

8,089.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080570

26/08/2564

-

-

22333 ซื้อยา HYDROXYUrea 500 mg (Hydrea) จํานวน 10 ขวด

21,089.70

21,089.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080571

26/08/2564

-

-

22334 ซื้อยา Yeast S.boulardii 282.5 mg (Bioflor 250) จํานวน 50 กลอง

12,091.00

12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080573

26/08/2564

-

-

22335 ซื้อยา Magesto F (Mamylase + …) tab จํานวน 30 กลอง

19,324.20

19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080574

26/08/2564

-

-

22336 ซื้อยา Sertraline 50 mg tab (serLIFt) จํานวน 600 กลอง

32,742.00

32,742.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064080575

26/08/2564

-

-

22337 ซื้อยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo Evoh 200d) จํานวน
300 ชุด

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064080577

26/08/2564

-

-

22338 ซื้อยา Sumatriptan succinate 50 mg tab (Siagran) จํานวน 100
กลอง , Sucralfate 1 gm/5 ml sus 240 ml (Ulcefate) จํานวน
100 ขวด

66,126.00

66,126.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064080579

27/08/2564

-

-

22339 ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จํานวน 200 กลอง

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064080580

27/08/2564

-

-

22340 ซื้อยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) จํานวน 1000
ขวด

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด

PR8000064080581

27/08/2564

-

-

22331 ซื้อยา Sodium BICarbonate 300 mg tab (SoDAmint) จํานวน
100 ขวด
22332 ซื้อยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr (Depakine) จํานวน 60
ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,062.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 2167

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22341 ซื้อหนากากกันกระเด็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บายอิ้ง เบทเทอร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080582
27/08/2564 -

22342 ซื้อยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sach. (Cleanoze)
จํานวน 500 กลอง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

PR8000064080583

27/08/2564

-

-

22343 ซื้อยา Sodium CHLoride tab 300 mg จํานวน 100 ขวด

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด

PR8000064080584

27/08/2564

-

-

22344 ซื้อยา Imipenem 500 mg inj (BIOnam) จํานวน 5 กลอง

9,500.00

PR8000064080585

27/08/2564

-

-

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

22345 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) จํานวน 100
กลอง

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080586

27/08/2564

-

-

22346 ซื้อยา พริกเจล 35 gm (Capsika gel) จํานวน 300 หลอด

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000064080588

27/08/2564

-

-

PR8000064080590

27/08/2564

-

-

22347 ซื้อยา Vitamin B1612 Fort tab (250+250+1 gm) จํานวน 20 กลอง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

22348 ซื้อยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virgon) จํานวน 20 กลอง

38,006.40

38,006.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064080592

27/08/2564

-

-

22349 ซื้อยา Phenytoin sod 100 mg cap (Dilantin) จํานวน 100 ขวด

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080593

27/08/2564

-

-

22350 ซื้อยา Zoledronic acid 4 mg/5 ml inj (Zinvel) จํานวน 10 vial ,
Zoledronic acid 5 mg/100 ml (Zoruxa) จํานวน 5 กลอง

49,064.21

49,064.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080594

27/08/2564

-

-

หน ้า 2168

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22351 ซื้อยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จํานวน 500 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
85,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080595
27/08/2564 -

22352 จางทําสติกเกอรฝาตกแตงประตู หนาตางและชองแสง หอผูปวยพิเศษ
รวมเด็ก จํานวน 1 งาน

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PR8000064080597

27/08/2564

-

-

22353 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab (Samsca) ฉร. จํานวน 10 กลอง

40,660.00

40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080598

27/08/2564

-

-

3,627.30

3,627.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080599

27/08/2564

-

-

22355 ซื้อยา Sulodexide 250 LSU cap (Vessel) จํานวน 70 กลอง

98,868.00

98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080600

27/08/2564

-

-

22356 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab (Sandoz) จํานวน 400 กลอง

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080601

27/08/2564

-

-

22357 ซื้อยา Rotigotine 4 mg transdermal patch (Neupro) จํานวน 10
กลอง

40,146.40

40,146.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080602

27/08/2564

-

-

22358 ซื้อ TRACHEOSTOMY STAINLESS TUBE#6(10mm.) จํานวน 12 ชิ้น

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จํากัด

PR8000064080604

27/08/2564

-

-

22359 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร M จํานวน 400 กลอง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000064080605

27/08/2564

-

-

22360 ซื้อยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina) จํานวน 20
กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080606

27/08/2564

-

-

22354 ซื้อยา Hydralazine 20 mg/2 ml inj (Apresoline) จํานวน 3 กลอง

หน ้า 2169

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22361 ซื้อ Gown Dispose. จํานวน 1,000 ตัว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,000.00

22362 ซื้อ Leg cover พลาสติก จํานวน 800 คู

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080607
27/08/2564 -

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000064080608

27/08/2564

-

-

22363 ซื้อยา Sevoflurane 250 ml inj (Sojourn) จํานวน 15 ขวด

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร จํากัด

PR8000064080609

27/08/2564

-

-

22364 ซื้อยา Bismuth Subsalicylate 524 mg (Gastro bismol) จํานวน
50 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

PR8000064080611

30/08/2564

-

-

22365 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml (Winsulin-N) จํานวน 250
กลอง

88,750.00

88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064080613

30/08/2564

-

-

22366 ซื้อยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) จํานวน 300 กลอง

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด

PR8000064080614

30/08/2564

-

-

22367 ซื้อยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml (Sara forte) จํานวน
600 ขวด , Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) จํานวน 360 ขวด

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064080615

30/08/2564

-

-

22368 ซื้อยา Trazodone HCl 50 mg tab จํานวน 10 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000064080616

30/08/2564

-

-

22369 ซื้อยา Tears 1 Lac Oph 10 ml (HPMC 0.15% Pre) จํานวน 600
ขวด

15,300.00

15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

PR8000064080618

30/08/2564

-

-

22370 ซื้อยา Potassium citrate 231+Na citrate 195 tab (Pocitrin)
จํานวน 100 กลอง

50,825.00

50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000064080620

30/08/2564

-

-

หน ้า 2170

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22371 ซื้อยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080624
30/08/2564 -

22372 ซื้อยา THyroxine 100 mcg tab (Thyrosit) จํานวน 100 กลอง

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000064080626

30/08/2564

-

-

22373 ซื้อยา TPN SmofKablven Pl 1300 KCal inj (1904 ml) จํานวน 20
bag , TPN-SmofKabiven CT 1600 KCal (1477 ml) จํานวน 20 ถุง

54,998.00

54,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080627

30/08/2564

-

-

22374 ซื้อยา Piperacillin4+Tazobactam 0.5g inj (Tazocin) จํานวน 70
กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080628

30/08/2564

-

-

22375 ซื้อยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) จํานวน 60 กลอง

17,911.80

17,911.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080629

30/08/2564

-

-

22376 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tab (Gracevit) จํานวน 60 กลอง

55,982.40

55,982.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080630

30/08/2564

-

-

22377 ซื้อยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จํานวน 30 กลอง

21,000.14

21,000.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080631

30/08/2564

-

-

22378 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จํานวน 70 กลอง

96,621.00

96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080632

30/08/2564

-

-

22379 ซื้อยา Rebamipide 100 mg tab (Mucosta) จํานวน 60 กลอง

46,930.20

46,930.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080633

30/08/2564

-

-

22380 ซื้อ 1.AC PERFORMA STRIP 100II จํานวน 25 กลอง 2.ACCU-CHEK
INSTANT 100CT APAC จํานวน 25 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080634

30/08/2564

-

-

หน ้า 2171

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22381 ซื้อยา TPN Voluven inj 500 ml (Hydroxye Starch6%) จํานวน 30
10,914.00
ถุง
22382 ซื้อยา Sulprostone 0.50 mg/2 ml inj (Nalaclor) จํานวน 1 กลอง

22383 ซื้อยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) จํานวน 100
กระปอง
22384 จางจัดทําตรายาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080635
30/08/2564 -

2,110.04

2,110.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080636

30/08/2564

-

-

55,426.00

55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080637

30/08/2564

-

-

PR8000064080638

30/08/2564

-

-

6,010.00

6,010.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

22385 ซื้อ Leg cover พลาสติกหุมขา (25คู/แพ็ค) จํานวน 3,000 คู

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000064080639

30/08/2564

-

-

22386 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream (T.A. 0.02) จํานวน
600 กลอง , Chlorhexidine 4% 100 ml Scrub (AS) จํานวน 300
ขวด

18,618.00

18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080640

30/08/2564

-

-

22387 ซื้อยา Alverine60+Simethicone300mg tab (Meteospasmyl)
จํานวน 60 กลอง

13,225.20

13,225.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080641

30/08/2564

-

-

22388 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg (6.6mEq) tab (Enpott) จํานวน 10
ขวด

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064080643

30/08/2564

-

-

22389 ซื้อยา Clarithromycin 500 mg (Crixan) จํานวน 5 กลอง

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064080644

30/08/2564

-

-

PR8000064080646

30/08/2564

-

-

22390 ซื้อ หมวกคลุมผมชนิดใชแลวทิ้ง จํานวน 200 แพ็ค

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

หน ้า 2172

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22391 ซื้อยา Urea 10% cream 100 gm (diabederm) จํานวน 950 หลอด
96,900.00

22392 ซื้อ Hood (ถุงคลุมศรีษะ) จํานวน 1,000 ชิ้น

22393 ซื้อยา Furosemide 250 mg/25 ml inj (Furetic S) จํานวน 50 amp

22394 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

40,000.00

2,033.00

80,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080647
30/08/2564 -

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000064080648

30/08/2564

-

-

PR8000064080649

30/08/2564

-

-

PR8000064080650

30/08/2564

-

-

2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

22395 ซื้อยา Pevisone 5 gm cream (Econazole1+TA0.1%)(Ecosone)
จํานวน 3 กลอง

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิเมด จํากัด

PR8000064080651

30/08/2564

-

-

22396 ซื้อ 1. Optiflow Nasal Cannula,Small จํานวน 5 ชุด 2.Optiflow
Nasal Cannula,Medium จํานวน 5 ชุด 3.Heated Breathing tube
with MR290/Adult จํานวน 12 เซต

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด

PR8000064080652

30/08/2564

-

-

22397 ซื้อ Vacutainer Flashback Needle 21Gx1 50/Box จํานวน 75
กลอง

15,247.50

15,247.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064080653

30/08/2564

-

-

22398 ซื้อ I closed suction set Adult CH14 จํานวน 50 ถุง

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด

PR8000064080654

30/08/2564

-

-

22399 ซื้อ 1.ผากอสพับ 2''x2'' 8ชั้น จํานวน 500 หอ 2.ผากอสพับ 3''x3'' 8ชั้น
จํานวน 300 หอ

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064080655

30/08/2564

-

-

22400 ซื้อ ผาซับเลือด 4''x4'' 8ชั้น X-ray 10ชิ้นปลอดเชื้อ จํานวน 600 ซอง

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064080656

30/08/2564

-

-

หน ้า 2173

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22401 ซื้อ Adult Inline MDI Adapter Single Patient Use จํานวน 20 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080657
30/08/2564 -

22402 ซื้อ Disposable Breathing Circuit For Adult จํานวน 24 เซต

26,400.00

26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

PR8000064080658

30/08/2564

-

-

22403 ซื้อ Merocel8 Cm.จํานวน 4 กลอง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080659

30/08/2564

-

-

22404 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3500 ขวด

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064080662

31/08/2564

-

-

22405 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จํานวน 2000 หลอด

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000064080663

31/08/2564

-

-

22406 ซื้อยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ลางเครื่องมือสโคป) จํานวน 5
แกลอน

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080665

31/08/2564

-

-

22407 ซื้อยา Clobetasol pro 0.05% cream 5 gm (P-Vate) จํานวน 240
หลอด

2,401.08

2,401.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080666

31/08/2564

-

-

22408 ซื้อยา Cyproterone 50 mg (Androcur) จํานวน 30 กลอง

58,229.40

58,229.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080667

31/08/2564

-

-

22409 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml (Albumin20TRCS) จํานวน
50 vial

47,500.00

47,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา สภากาชาดไทย

PR8000064080669

31/08/2564

-

-

22410 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 5000 ถุง

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064080675

31/08/2564

-

-

หน ้า 2174

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22411 ซื้อยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จํานวน 100 กลอง

22412 ซื้อยา Lubricate Gel 5 gm (ORMED/SteriGel) จํานวน 50 กลอง

22413 ซื้อยา Iron complex syr 60 ml (eq 10 mg iron) (Eurofer) จํานวน
3 ลัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,840.00

20,000.00

7,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080677
31/08/2564 -

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000064080678

31/08/2564

-

-

PR8000064080679

31/08/2564

-

-

PR8000064080680

31/08/2564

-

-

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

22414 ซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg tab (Sulfin) ฉร. จํานวน 5 กลอง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด

22415 ซื้อยา Lidocaine 1%+Epl 20 ml (Xylocaine+adre) จํานวน 10
กลอง

4,429.80

4,429.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000064080681

31/08/2564

-

-

22416 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400064080016

25/08/2564

-

-

22417 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400064080017

25/08/2564

-

-

22418 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400064080018

25/08/2564

-

-

22419 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400064080019

25/08/2564

-

-

22420 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400064080020

25/08/2564

-

-

หน ้า 2175

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22421 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064080021
25/08/2564 -

22422 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400064080022

25/08/2564

-

-

22423 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400064080023

25/08/2564

-

-

22424 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400064080024

25/08/2564

-

-

22425 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400064080025

25/08/2564

-

-

22426 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400064080026

25/08/2564

-

-

22427 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400064080027

25/08/2564

-

-

22428 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400064080028

25/08/2564

-

-

22429 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400064080029

25/08/2564

-

-

22430 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400064080030

25/08/2564

-

-

หน ้า 2176

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22431 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064080031
25/08/2564 -

22432 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400064080032

25/08/2564

-

-

22433 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400064080033

25/08/2564

-

-

22434 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400064080034

25/08/2564

-

-

22435 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400064080035

25/08/2564

-

-

22436 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400064080036

26/08/2564

-

-

22437 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400064080037

26/08/2564

-

-

22438 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400064080038

26/08/2564

-

-

22439 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400064080039

26/08/2564

-

-

22440 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400064080040

26/08/2564

-

-

หน ้า 2177

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22441 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064080041
26/08/2564 -

22442 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400064080042

26/08/2564

-

-

22443 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400064080043

26/08/2564

-

-

22444 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400064080044

26/08/2564

-

-

22445 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400064080045

26/08/2564

-

-

22446 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400064080046

26/08/2564

-

-

22447 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400064080047

26/08/2564

-

-

22448 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400064080048

26/08/2564

-

-

22449 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400064080049

26/08/2564

-

-

22450 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400064080050

26/08/2564

-

-

หน ้า 2178

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22451 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400064080051
26/08/2564 -

22452 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400064080052

26/08/2564

-

-

22453 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400064080053

26/08/2564

-

-

22454 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400064080054

26/08/2564

-

-

22455 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400064080055

26/08/2564

-

-

22456 ขออนุมัติจัดจาง พิมพภาพถายพรอมทํากรอบภาพ ขนาด 16''''*24''''
จํานวน 6 ชุด
22457 ขออนุมัติจัดซื้อ ชอดอกไมแสดงความยินดี จํานวน 7 ชุด

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206064080131

01/09/2021

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานดอกไม

PR0206064090080

10/09/2021

-

-

22458 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิลพรอมรื้อถอนและติดตั้งใหม 1 ปาย

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064090139

17/09/2021

-

-

22459 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล และรื้อถอนและติดตั้งใหม จํานวน 2
รายการ
22460 ขออนุมัติจัดจาง ซอมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064090193

23/09/2021

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206064090057

07/09/2021

-

-

22461 ขออนุมัติจัดซื้อ กระดาษไขและ หมึกพิมพสําเนาสีดํา จํานวน 2 รายการ

9,148.50

9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0206064090058

07/09/2021

-

-

PR0206064090142

17/09/2021

-

-

22462 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาเข็มรัตนบูรพา

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาเขตจันทบุรี

หน ้า 2179

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22463 ขออนุมัติเบิกเงินคาประตูน้ํา ขนาด 1/2'' จํานวน 30 ตัว
22464 ขออนุมัติเบิกเงินแอลกอฮอลลน้ํา จํานวน 15 แกลลอน และแอลกอ
ฮอลลเจล จํานวน 15 แกลลอน
22465 ขออนุมัติซื้อประตูน้ํา ขนาด 1/2 จํานวน 30 ตัว และเทปพันเกลียว
อยางหนา จํานวน 40 มวน
22466 ขออนุมัติเบิกเงินคาสายชําระ และมินิวาลฉาก
22467 ขออนุมัติเบิกเงินคายางมะตอย จํานวน 50 ถุง
22468 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 10 รายการ
22469 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมระบบทอน้ําทิ้ง
22470 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 30 ลิตร
22471 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเครื่อง 2 จังหวะ และเอ็นตัดหญ็า
22472 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 8 รายการ
22473 ขออนุมัติเบิกเงินคาซื้อวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 3 รายการ
22474 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางยายเสาไฟฟาแรงต่ํา บริเวณธนาคารกรุงไทย
22475 เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone 6 หมายเลขครุภัณฑ มบ.
จบ.580100502000019

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,200.00
16,500.00
5,570.00
510.00
4,150.00
6,685.00
610.00
1,170.00
3,350.00
1,154.00
4,560.00
17,655.00
1,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
16,500.00 เฉพาะเจาะจง
รานยาบริบาลเภสัช
5,570.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
510.00 เฉพาะเจาะจง
4,150.00 เฉพาะเจาะจง
6,685.00 เฉพาะเจาะจง
610.00 เฉพาะเจาะจง
1,170.00 เฉพาะเจาะจง
3,350.00 เฉพาะเจาะจง
1,154.00 เฉพาะเจาะจง
4,560.00 เฉพาะเจาะจง
17,655.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
หจก. ธิดามหานคร
ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064090015
02/09/2021 PR0206064090035
04/09/2021 PR0206064090037

04/09/2021

-

-

PR0206064090036
PR0206064090038
PR0206064090090
PR0206064090113
PR0206064090162
PR0206064090160
PR0206064090159
PR0206064090166
PR0206064090206
PR0208064090014

04/09/2021
04/09/2021
12/09/2021
14/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
27/09/2021
02/09/2564

-

-

22476 จางติดตั้งบอรดกระจกใสในหองสํานักงาน S105 กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี

7,276.00

7,276.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาภัทธอลูมิเนียม

PR0208064090010

03/09/2564

-

-

22477 จางเหมาตัดตอสายไฟหัวบุชชิ่งหมอแปลงดานหลังอาคารที่พักบุคลากร

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ศรนรินทร

PR0208064090011

03/09/2564

-

-

22478 จัดซื้อตนชาดัด , ปุยมูลสัตว , ยากําจัดศัตรูพืช , ปูนมารล สําหรับใชใน
การปลูกประดับและปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาอาคารที่พักบุคลากร

9,280.00

9,280.00 เฉพาะเจาะจง รานพรสุดาพันธุไม

PR0208064090012

03/09/2564

-

-

22479 จางซอมแซมแอมปกีตาร และกีตารเบสไฟฟา

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน Smooth Sounds และราน Champ Studio PR0208064090013

03/09/2564

-

-

หน ้า 2180

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22480 จัดซื้อตนไม จํานวน 12 รายการ

22481 จางเหมาบริการรถ 6 ลอ เพื่อขนสงตนไมจาก อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี มายัง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
22482 จางทําสติกเกอรติดกระจก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
92,500.00

9,000.00

300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสมนึกพันธุไม

9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสมนึกพันธุไม

300.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

PR0208064090016

06/09/2564

-

-

PR0208064090017

06/09/2564

-

-

PR0208064090018

06/09/2564

-

-

22483 จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 14,628 แผน

5,119.80

22484 เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟของเครื่องบันทึกภาพฯ กลองวงจรปด
และอุปกรณในหองเรียน จํานวน 30 ลูก

19,050.00

19,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00001 PR0208064080050

07/09/2564

-

-

22485 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง

15,900.00

15,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด สาขา 00001 PR0208064080053

07/09/2564

-

-

PR0208064080068

08/09/2564

-

-

PR0208064090023

10/09/2564

-

-

22486 จัดซื้อน้ํามันสําหรับเติมและชโลมไสตะเกียงน้ํามัน

22487 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการซอมแซมสีรถยนตของมหาวิทยาลัย

570.00

1,567.55

5,119.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064090015
06/09/2564 -

570.00 เฉพาะเจาะจง ราน เลาจิ้นฮวด

1,567.55 เฉพาะเจาะจง รานกรุงทองโลหะกิจ

22488 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ Laser HP CE285A จํานวน 12 กลอง สําหรับ
ใชพิมพเอกสารในงานการเงินและพัสดุ

31,800.00

31,800.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208064090024

10/09/2564

-

-

22489 จัดซื้อหญาเทียม สําหรับใชปูพื้นภายในหองสมุด ชั้น 2

15,120.00

15,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

PR0208064090026

14/09/2564

-

-

หน ้า 2181

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22490 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,650.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,650.00 เฉพาะเจาะจง รานวีระเภสัช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208064080062
22/09/2564 -

22491 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาด
15x20 เซนติเมตร พรอมขาตั้ง

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานชาญชัยกรอบรูป

PR0208064090022

22/09/2564

-

-

22492 จัดซื้อโชคประตูบานสวิงประตูหนาอาคาร 100 ปฯ , ประตูหองการเงิน
และพัสดุ และประตูหอง S411

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาภัทธอลูมิเนียม

PR0208064090038

27/09/2564

-

-

22493 จางทําสติ๊กเกอรขอความปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศนกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊นท

PR0208064090048

29/09/2564

-

-

22494 ขอความเห็นชอบจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ

1,110.02

1110.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0206064080197

06/09/2021

-

-

PR0218064090004

08/09/2564

-

-

PR0218064090005

08/09/2564

-

-

22495 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด
22496 จางซอมแซมถังน้ําเพิ่มแรงดันชั้น 15 และระบบคอนโทรลปนน้ํา หอพัก
เทา-ทอง 4
22497 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมโคมไฟสปอรต
ไลทฯ สนามกีฬากลาง (เชาวน มณีวงษ)

51,600.00
8,881.00

51,600.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.
8,881.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

29,250.00

29,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค

PR0206064080036

01/09/2021

-

-

22498 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนชุดไสกรอง
และซอมตูทําน้ําเย็นขนาด 5 กอก

64,414.00

64,414.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด

PO0206064090019

28/09/2021

-

-

22499 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาพิมพเอกสาร

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

PR0206064090170

21/09/2021

-

-

หน ้า 2182

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22500 ขออนุมัติจางเหมาฉีดพนฆาเชื้อภายในอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,190.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน เพสท เมเนจเมนท จํากัด ราคา PO0300064090001 02/09/2564 จาง 18,190 บาท

22501 ขออนุมัติจัดจางเหมาติดสติกเกอรในลิฟต ประตูลิฟต และประตูทางเขา
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
21,600 บาท

PO0300064090002

09/09/2564

-

-

22502 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาดอาคารสหศึกษา อาคาร ดร.ผาสุข
กุลละวณิชย (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2) และบริเวณโดยรอบ
อาคาร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ถึง
30 กันยายน 2564)

85,906.76

85,906.76 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วรกาญจนไทยเซอรวิสราคาจาง PO0300064090003
85,906.75 บาท

14/09/2564

-

-

22503 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน โครงการ Save Energy Save
Water Save Life คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ประจําป 2564 วันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2564

883.00

ราคาซื้อ PR0300064090055

16/09/2564

-

-

22504 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณไฟฟา ประปา โครงการ Save Engery Save
Water Save Life คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ประจําป 2564 วันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2564

12,750.00

ราคาซื้อ PR0300064090056

16/09/2564

-

-

22505 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064090057

16/09/2564

-

-

22506 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064090059

16/09/2564

-

-

22507 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064090060

16/09/2564

-

-

22508 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300064090061

16/09/2564

-

-

883.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
838 บาท
12,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอีเลคทริค
12,750 บาท

หน ้า 2183

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22509 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
9,000 บาท

22510 ขออนุมัติจัดซื้อดินปลูก (โครงการ Green office คณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร ประจําป 2564 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2564)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวินตาฟารม
2,000 บาท

22511 ขออนุมัติจัดซื้อตนไมตกแตงสถานที่ (ใชในโครงการ Green office
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ประจําป 2564 ในวันที่ 20-21 กันยายน
2564)

15,120.00

15,120.00 เฉพาะเจาะจง รานสวนเอเดน
15,120 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064090062
16/09/2564 -

ราคาซื้อ PR0300064090063

17/09/2564

-

-

ราคาซื้อ

PO0300064090007

17/09/2564

-

-

PR0300064090065

17/09/2564

-

-

22512 ขออนุมัติจัดซื้อตนไมตกแตงสถานที่ โครงการเกษียณอายุบุคลากร
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน 864 วสุพันธุไม และรานสวนเอเดนราคาซื้อ
3,900 บาท

22513 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300064090066

17/09/2564

-

-

22514 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300064090067

17/09/2564

-

-

22515 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300064090068

17/09/2564

-

-

22516 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
5,000 บาท

PR0300064090069

17/09/2564

-

-

22517 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
5,000 บาท

ราคาจาง

PR0300064090070

17/09/2564

-

-

22518 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

ราคาจาง

PR0300064090071

19/09/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
15,000 บาท
หน ้า 2184

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22519 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
15,000 บาท

22520 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
15,000 บาท

22521 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท

22522 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

22523 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
15,000 บาท

22524 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
15,000 บาท

22525 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

22526 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

22527 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
15,000 บาท

22528 ขออนุมัติจัดซื้อยาฟโฟรนิล-แมลง, ปุยละลายชาเรงดอก และมูลไสเดือน
(โครงการ Green office คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ประจําป 2564
ในวันที่ 20-21 กันยายน 2564)

560.00

560.00 เฉพาะเจาะจง รานรวมดินปลูกคุณภาพดี
560 บาท
หน ้า 2185

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064090072
19/09/2564 -

ราคาจาง PR0300064090073

19/09/2564

-

-

PR0300064090074

19/09/2564

-

-

PR0300064090075

19/09/2564

-

-

ราคาจาง PR0300064090076

19/09/2564

-

-

PR0300064090077

19/09/2564

-

-

ราคาจาง PR0300064090078

19/09/2564

-

-

PR0300064090079

19/09/2564

-

-

ราคาจาง PR0300064090080

19/09/2564

-

-

ราคาซื้อ PR0300064090082

20/09/2564

-

-

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22529 ขออนุมัติจัดซื้อคาพวงมาลัย ดอกไม และน้ําอบ โครงการเกษียณอายุ
บุคลากร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร วันที่ 22 ก.ย. 64
22530 ขออนุมัติจางทําของที่ระลึก โครงการเกษียณอายุบุคลากรคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร วันที่ 22 ก.ย. 64
22531 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
22532 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ดวยตัวเอง
22533 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร
22534 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ดวยตัวเอง
22535 ขออนุมัติซื้อกลองใสพัสดุ
22536 ขออนุมัติซื้อสีอะคริลิคกันซึม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
340.00

3,000.00

18,000.00
330.00
2,384.10
12,000.00
350.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

340.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต
340 บาท

ราคาซื้อ

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหัสดินทร ทาวฮวด
3,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300064090083
20/09/2564 -

ราคาจาง PR0300064090084

20/09/2564

-

-

PR0400064090001

01/09/2564

-

-

PR0400064090002

01/09/2564

-

-

PR0400064090003

01/09/2564

-

-

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด
12,000.00
350.00 เฉพาะเจาะจง ราน AK.BOX 343.00

PR0400064090019

02/09/2564

-

-

PR0400064090021

03/09/2564

-

-

PR0400064090022

03/09/2564

-

-

PR0400064090032

06/09/2564

-

-

PR0400064090042

06/09/2564

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00
330.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังยาชลบุรี (ขาง รพ.ม.บูรพา) 330.00
2,384.10 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,384.10

22537 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ดวยตัวเอง

96,000.00

22538 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

11,100.00

8,397.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
7,917.00
96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด
96,000.00
11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รานทอง 99 กะรัต จํากัด 11,100.00

22539 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

17,093.01

17,093.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 17,093.01

PR0400064090044

06/09/2564

-

-

22540 ขออนุมัติจางเหมาในการจัดทําสื่อวิดีทัศน

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร หัตถกิจอุดม 36,000.00

PR0400064090004

07/09/2564

-

-

22541 ขออนุมัติจางเหมาในการจัดทําสื่อวิดีทัศน

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร หัตถกิจอุดม 20,000.00

PR0400064090066

08/09/2564

-

-

PR0400064090078

10/09/2564

-

-

22542 ขออนุมัติจางจัดทําวิดีทัศนประวัติผูเกษียณฯ และวิดีทัศนแสดงมุฑิตา
จิตจากสาขาวิชา

8,397.00

ราคากลาง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวรมณ อินทวงษ 1,000.00
หน ้า 2186

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22543 ขออนุมัติจางจัดทําวิดีทัศนแสดงมุฑิตาจิตจากสาขาวิชา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
500.00

22544 ขออนุมัติจางจัดทําวิดีทัศนแสดงมุฑิตาจิตจากสาขาวิชา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

500.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรณฑวรรณ แคชชาเนียน 500.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064090079
10/09/2564 -

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชพล เนียมเทศ 500.00

PR0400064090080

10/09/2564

-

-

22545 ขออนุมัติซื้อพวงมาลัย

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 1,400.00

PR0400064090081

10/09/2564

-

-

22546 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,000.00

PR0400064090082

11/09/2564

-

-

22547 ขออนุมัติจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 4,500.00

PR0400064090083

11/09/2564

-

-

22548 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

2,251.00

2,251.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 2,251.00

PR0400064090086

11/09/2564

-

-

22549 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 500.00

PR0400064090087

11/09/2564

-

-

22550 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400064090088

11/09/2564

-

-

22551 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร 480.00

PR0400064090089

11/09/2564

-

-

22552 ขออนุมัติจางจัดทําเลมสรุปโครงการฯ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร 1,500.00

PR0400064090090

11/09/2564

-

-

22553 ขออนุมัติซื้อตนไมยืนตน

8,480.00

8,480.00 เฉพาะเจาะจง รานบานตนไมแมทองหลอ 8,480.00

PR0400064090122

14/09/2564

-

-

22554 ขออนุมัติซื้อไมดอกไมประดับ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานลายไม 6,900.00

PR0400064090123

14/09/2564

-

-

22555 ขออนุมัติซื้อดอกไมพลาสติกและวัสดุอุปกรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีฟลอรีส 5,000.00

PR0400064090125

14/09/2564

-

-

22556 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ

6,290.00

6,290.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิรลอิงคเทรดดิ้ง 6,290.00

PR0400064090130

15/09/2564

-

-

22557 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 2,000.00

PR0400064090131

15/09/2564

-

-

หน ้า 2187

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22558 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส 1,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064090132
15/09/2564 -

22559 ขออนุมัติจางเหมาบริการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ
รถยนตของคณะพยาบาลศาสตร และซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใชงาน

9,650.00

9,650.00 เฉพาะเจาะจง รานฉัตรชัยออโตแอร 9,650.00

PR0400064090124

16/09/2564

-

-

22560 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

4,459.01

4,459.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 4,459.01

PR0400064090133

16/09/2564

-

-

22561 ขออนุมัติจางเหมาบริการเคลื่อนยายตูคอนเทนเนอร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ กองคํา 5,000.00

PR0400064090135

16/09/2564

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400064090136

16/09/2564

-

-

22562 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล
22563 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กระจายบุญ จํากัด 1,000.00

PR0400064090143

16/09/2564

-

-

22564 ขออนุมัติซื้อพานดอกบัวผาไหม

3,020.00

3,020.00 เฉพาะเจาะจง รานคูณบุญพานพุมบูชา 3,020.00

PR0400064090151

18/09/2564

-

-

22565 ขออนุมัติซื้อผาคลุมโตะสําเร็จรูป

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานนองสม 1,300.00

PR0400064090153

18/09/2564

-

-

PR0400064090154

18/09/2564

-

-

22566 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ

51,841.50

51,841.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 51,841.5

22567 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 1,440.00

PR0400064090156

19/09/2564

-

-

22568 ขออนุมัติซื้อถังสี่เหลี่ยม ขนาด 600 ลิตร

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รุงพิมลภา ซัพพลาย 3,450.00 PR0400064090158

19/09/2564

-

-

22569 ขออนุมัติซื้อฟลมติดกระจก

4,800.00

PR0400064090159

19/09/2564

-

-

22570 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

6,000.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
4,740.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 5,684.00

PR0400064090160

20/09/2564

-

-

PR0400064090169

21/09/2564

-

-

22571 ขออนุมัติจางเหมาบริการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศของรถ
บัสปรับอากาศของคณะพยาบาลศาสตร และซอมเปลี่ยนอุปกรณที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน จํานวน 3 คัน

14,017.00

14,017.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
14,017.00
หน ้า 2188

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22572 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับใชในการทําความสะอาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,665.30

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
28,665.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รุงพิมลภา ซัพพลาย 28,665.30 PR0400064090184
21/09/2564 -

22573 ขออนุมัติจางติดฉากกั้นพื้นที่เก็บของ

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง รานธันยพรผามาน 15,600.00

PR0400064090185

21/09/2564

-

-

22574 ขออนุมัติซื้อฟลมติดกระจก พรอมติดตั้ง

30,133.77

21/09/2564

-

-

22575 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พรอมจายแอลกอฮอลอัติ
โนมัติ
22576 ขออนุมัติซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว

12,754.40

30,133.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟบี ดีไซน เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
PR0400064090186
จํากัด 30,133.77
12,754.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ ไฟร 12,754.40 PR0400064090187

21/09/2564

-

-

55,500.00

28/09/2564

-

-

22577 ขออนุมัติซื้ออุปกรณจราจร

26,857.00

55,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
PO0400064090010
55,500.00
26,857.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข เซฟตี้ ไฟร 26,857.00 PR0400064090189

21/09/2564

-

-

22578 ขออนุมัติจางจัดทําปายพลาสวูด พรอมติดตั้ง

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ 16,500.00

PR0400064090190

21/09/2564

-

-

22579 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

31,442.06

31,442.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 31,442.06

PR0400064090191

21/09/2564

-

-

22580 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช 4,870.00

PR0400064090192

21/09/2564

-

-

37,343.00

37,343.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด เดคคอร เซ็นเตอร จํากัด
37,343.00
7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟต บิซซิเนส จํากัด 6,700.00

PR0400064090193

22/09/2564

-

-

PR0400064090205

22/09/2564

-

-

44,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
44,278.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ม.บูรพา) 2,400.00

PR0400064090207

22/09/2564

-

-

PR0400064090208

22/09/2564

-

-

22581 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
22582 ขออนุมัติซื้อโทรโขง

7,200.00

22583 ขออนุมัติซื้อเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ แบบติดผนัง และถานอัล
คาไลท
22584 ขออนุมัติซื้อกลองพัสดุ

44,778.00

22585 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง

72,970.00

72,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด 72,970.00

PO0400064090005

27/09/2564

-

-

8,900.00

8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 8,900.00

PR0400064090213

23/09/2564

-

-

22586 ขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง

3,600.00

หน ้า 2189

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22587 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,800.55

22588 ขออนุมัติซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พรอมอุปกรณและการติดตั้ง

17,548.00

22589 ขออนุมัติจัดซื้อชุดโตะ 2 ที่นั่ง จํานวน 10 ชุด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,800.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 96,800.55

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064090215
23/09/2564 PR0400064090217

23/09/2564

-

-

42,000.00

17,548.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอเจเค ดิจิตอล เน็ตเวิรค
17,548.00
42,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร 42,000.00

PR0400064090218

23/09/2564

-

-

22590 ขออนุมัติซื้อพัดลมดูดอากาศ จํานวน 6 เครื่อง

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด 11,770.00

PR0400064090221

23/09/2564

-

-

22591 ขออนุมัติจางซอมแซมครุภัณฑ

56,800.00

56,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง สอนพรม 56,800.00

PO0400064090006

27/09/2564

-

-

22592 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว

82,015.50

82,015.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย จํากัด 82,015.50 PR0400064090216

24/09/2564

-

-

22593 ขออนุมัติซื้อรางปลั๊กไฟ ถานสําหรับใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
ตลับเมตร
22594 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

22,110.00

22,110.00 เฉพาะเจาะจง โทเทิ่ล มีเดีย แอนด ซัพพลาย 22,110.00

PR0400064090224

24/09/2564

-

-

910.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 910.00

PR0400064090225

24/09/2564

-

-

22595 ขออนุมัติซื้อชุดสนามอัลลอย

67,500.00

67,500.00 เฉพาะเจาะจง มานิตย อัลลอยด 67,500.00

PO0400064090007

27/09/2564

-

-

22596 ขออนุมัติซื้อทางลาดสําหรับรถเข็น

30,800.00

30,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สํารี คํานวนดี 30,800.00

PR0400064090227

26/09/2564

-

-

22597 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

89,204.00

PO0400064090011

28/09/2564

-

-

22598 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสตูดิโอ สําหรับจัดทําวีดิทัศน

37,173.51

89,204.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม บูรพา ซัพพลาย
89,204.00
37,173.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จํากัด 32,260.00

PR0400064090229

27/09/2564

-

-

22599 ขออนุมัติซื้อชุดโตะอาหาร

89,892.00

PO0400064090009

27/09/2564

-

-

22600 ขออนุมัติซื้อวัสดุทางการแพทย

80,526.00

89,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน)
89,892.00
80,526.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 80,526.00

PO0400064090012

28/09/2564

-

-

22601 ขออนุมัติซื้อวัสดุทางการแพทย

6,618.00

PR0400064090237

27/09/2564

-

-

910.00

6,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด สาขา ม.บูรพา
6,568.00
หน ้า 2190

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22602 ขออนุมัติซื้อวัสดุทางการแพทย
22603 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,756.00
320.00

22604 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาด

19,607.75

22605 ขออนุมัติจางจัดทําสื่อการสอนและสื่อดิวิทัศน

1,500.00

22606 ขออนุมัติจางทําวัสดุตกแตงผนังรูปตนโพธิ์ พรอมติดตั้ง
22607 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นเนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด
5,756.00
320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 320.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064090238
27/09/2564 PR0400064090240

27/09/2564

-

-

19,607.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อารตไบรต โปรดักส 19,607.75 PR0400064090258

27/09/2564

-

-

PR0400064090260

27/09/2564

-

-

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลภา พัสการ 1,500.00

12,300.00

12,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม 12,300.00

PR0400064090261

27/09/2564

-

-

6,762.60

6,762.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 6,762.60

PR0400064090263

28/09/2564

-

-

22608 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเค ซัพพลาย 30,000.00

PR0400064090264

28/09/2564

-

-

22609 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ดวยตัวเอง

20,000.00

PR0400064090265

28/09/2564

-

-

1,200.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด
20,000.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (บางแสน) 1,200.00

PR0400064090285

28/09/2564

-

-

22611 ขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต

59,706.64

59,706.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 59,706.64

PO0400064090027

30/09/2564

-

-

22612 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว

1,705.00

1,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,705.00

PR0400064090287

28/09/2564

-

-

139.00

139.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 139.00

PR0400064090288

28/09/2564

-

-

22610 ขออนุมัติซื้อกลองพัสดุ

22613 ขออนุมัติซื้อกลองพลาสติก
22614 ขออนุมัติจางปูกระเบื้องยางแบบคลิ๊กล็อก

76,302.50

76,302.50 เฉพาะเจาะจง นองมันตา ลามิเนต 76,302.50

PO0400064090017

30/09/2564

-

-

22615 ขออนุมัติซื้อบัวเชิงผนังลาง

67,824.00

67,824.00 เฉพาะเจาะจง นองมันตา ลามิเนต 67,824.00

PO0400064090016

30/09/2564

-

-

PR0400064090314

29/09/2564

-

-

22616 ขออนุมัติจางจัดทําปายชื่อตนไม

7,801.00

7,801.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด 7,801.00
หน ้า 2191

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22617 ขออนุมัติจางจัดทําปายชื่อตนไม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,988.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด 13,988.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400064090315
29/09/2564 -

22618 ขออนุมัติซื้อเกาอี้พลาสติก และถังขยะ

55,212.00

55,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส จํากัด 55,212.00

PO0400064090015

30/09/2564

-

-

22619 ขออนุมัติซื้อกลองวงจรปด พรอมติดตั้ง

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด 25,000.00

PR0400064090318

30/09/2564

-

-

22620 ขออนุมัติซื้อชุดพนักงานขับรถ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตอย บูติค 15,000.00

PR0400064090341

30/09/2564

-

-

22621 ขออนุมัติซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร FUJI XEROX รุน WC 5335

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง

56,000.00 PR0700064090003

03/09/2564

-

-

22622 ขออนุมัติซื้ออุปกรณสํานักงานคงคลัง

20,162.00

20,162.00 เฉพาะเจาะจง

20,162.00 PR0700064090004

03/09/2564

-

-

22623 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับซอมคอมพิวเตอรภายในหองปฏิบัติการ
จํานวน 6 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการจางแนบ

25,400.00

25,400.00 เฉพาะเจาะจง

25,400.00 PR0700064090017

08/09/2564

-

-

หน ้า 2192

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22624 ขออนุมัติจางทํา กระดานกระจกนิรภัยเรืองเเสง

22625 ขอจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใชในการสแกนเขา-ออก ในสาขา
กราฟกอารตและกราฟฟกมีเดีย
22626 ขอจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศในหองศิลปนิทรรศการ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ สาขากราฟฟกอารตและกราฟกมีเดีย
22627 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟกอารต
และกราฟกมีเดีย
22628
ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน กันยายน 2564
22629 ขอจัดจางเหมาบริการทาสี,ซอมแซมหลังคา และซอมแซมประตูหองพัก
รับรองของคณะศิลปกรรมศาสตร
22630
ขอจัดซื้อวัสดุเพื่ อใชในการจัดทํางานในสาขานิเทศศิลป
22631

ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานสาขาเซรามิกส

22632 ขอจัดจางซอมฝาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ และ เจาะผนังปูนเพื่อให
ระบายน้ําใหไดดี
22633
ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร
22634 ขอจัดซื้อรถเข็นเพื่อใชในการจัดวางอาหารวาง ในการจัดงานตางๆของ
คณะศฺ ลปกรรมศาสตร
22635
ขอจัดซื้อกระดาษเพื่อใชในการทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร
22636

ขอจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศกําจัดเชื้อโรค ไวรัส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
40,400.00 PR0700064090027
08/09/2564 -

40,400.00 เฉพาะเจาะจง

30,174.00

30,174.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

51,200.00

51,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก

40,685.00

40,685.00 เฉพาะเจาะจง อารด รูม

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิ์ศรีเจริญ

26,775.05

26,775.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชา ไฟร บริค จํากัด

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดีพรอม

4,399.99

4,399.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

4,180.00

4,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮารดแวรเฮาส จํากัด (สาขาศรีราชา)

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีวีโซลูชั่นส จํากัด (สํานักงานใหญ)

หน ้า 2193

PR0800064090003

1/9/2564

-

-

PR0800064090006

1/9/2564

-

-

PR0800064090002

1/9/2564

-

-

PR0800064090001

1/9/2564

-

-

PR0800064090005

1/9/2564

-

-

PR0800064090008

2/9/2564

-

-

PR0800064090007

2/9/2564

-

-

PR0800064090011

6/9/2564

-

-

PR0800064090010

6/9/2564

-

-

PR0800064090009

6/9/2564

-

-

PR0800064090012

7/9/2564

-

-

PR0800064090013

8/9/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22637
22638

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ขอจัดจางทําปายติดหนาหองพักอาจารย และหองเรียน สาขานิเทศศิลป
ขอจัดจางปมกุญแจ หองเรียนสาขานิเทศศิลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
99,938.00
150.00

22639
ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขากราฟกอารตและกราฟก
มีเดีย
22640

ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในคณะศิลปกรรมศาสตร

22641 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขานิเทศศิลป และใน
คณะศิลปกรรมศาสตร
22642 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขากราฟกอารตและกราฟก
มีเดีย
22643
ขอจัดจางซอมปุมกดลิฟท ชั้น 1 ของคณะศิลปกรรมศาสตร
22644 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟกอารต
และกราฟกมีเดีย
22645 ขอจัดซื้อหมึกพิมพเพื่อใชในการจัดงานในสาขานิเทศศิลป 17,700 บาท
,สาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย 14,400 บาท และสํานักงาน
คณบดี 44,600 บาท
22646
ขอจัดซื้อแกส เพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส
22647

ขอจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถตูปรับอากาศของคณะศิลปกรรมศาสตร

17,699.00

4,550.01

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด
150.00 เฉพาะเจาะจง ราน กมล การกุญแจ
บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) , บริษท ออฟฟศเมท
(ไทย) จํากัด สาขาพัทยา, บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ
17,699.00 เฉพาะเจาะจง
จํากัด (สาขาพัทยา), รานไพรเวชคาวัสดุ , บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
4,550.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

20,437.00

20,437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จํากัด

40,788.40

40,788.40 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.เค.ฮารดแวร

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด

27,910.00

27,910.00 เฉพาะเจาะจง อารด รูม

76,700.00

76,700.00 เฉพาะเจาะจง

ที.พี.เอส. เบสท เซอรวิส โดย จีระนันท กฤตภาส
รุงโรจน

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพิชสินีพาณิชย

3,189.14

3,189.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากด

22648
ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในตรวจเชื้อไวรัลโควิด-19

ราคากลาง

12,400.00

รานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภส
12,400.00 เฉพาะเจาะจง
ชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
หน ้า 2194

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0800064090003
10/9/2564 PR0800064090038

10/9/2564

-

-

PR0800064090039

10/9/2564

-

-

PR0800064090040

14/9/2564

-

-

PR0800064090046

15/9/2564

-

-

PR0800064090042

15/9/2564

-

-

PR0800064090047

15/9/2564

-

-

PR0800064090064

16/9/2564

-

-

PR0800064090063

16/9/2564

-

-

PR0800064090071

17/9/2564

-

-

PR0800064090070

17/9/2564

-

-

PR0800064090072

20/9/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22649

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

22651
22652

ขอจดจางทําตะแกรงเหล็ก เพื่อใชในสาขากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิภูมิ จันทรนี

3,096.00

จางที่ปรึกษา
3,096.00 โดยวิธี
ราน D.D. แบตเตอรี่
เฉพาะเจาะจง

22650
ขอจัดซื้อแบตเตอรี่ รถตูปรับอากาศของคณะศิลปกรรมศาสตร

ราคากลาง

84,722.60

84,722.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท 2014 เอส พี คอนสตรัคชั่น จํากัด

ขอจางเหมาติดตั้งเบรกเกอร เตาเผาไฟฟา ของสาขาเซรามิกส

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนา แซอุง

ขออนุมัติซอมเครื่องปมน้ํา
ขออนุมัติเบิกคาวัสดุไฟฟา
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟา - โคมไฟดาวนไลท E27 5'' ฟลลิปป
ขออนุมตั ิเปลี�ยนฟุตวาวล์ดูดนํ�า เนื� องจากถังพักนํ�าใต้ดินของอาคาร 60
พรรษามหาราชินี 1 มีหวั ฟุตวาวล์ดูดนํ�า แตกหัก มีสนิ มขึ�น หมดอายุ
การใช้งาน ทําให้ดูดนํ�าไม่ข� ึน

2,800.00
9,844.00
7,377.65
4,879.20
2,568.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
9,844.00 เฉพาะเจาะจง
7,377.65 เฉพาะเจาะจง
4,879.20 เฉพาะเจาะจง
2,568.00 เฉพาะเจาะจง

22658 ขออนุมตั ิซ�ื อเจลแอลกอฮอล์ สําหรับให้นิสิตและผูท้ ี�มาติดต่อราชการ
ในตึก QS1 คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ทาํ ความสะอาดมือ เพื�อช่วยลดความ
เสี� ยง จากการรับเชื�อโรค และฆ่าเชื�อโรคที�อยูบ่ นมือจากการสัมผัสสิ� ง
ต่าง ๆ

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีบี เอสเซสเซอรี�

22653
22654
22655
22656
22657

22659 ขอเสนอจัดทําเล่มวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปี ที� 16
ฉบับที� 2เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื�อใช้เผยแพร่ ผลงาน
และใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
22660 ขอเสนอซ่อมเครื� องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนฯ เนื� องจาก
เครื� องปรับอากาศมีแต่ลมร้อนออกมา บานสวิงไม่เปิ ด จําเป็ นต้องซ่อม
ให้ใช้งานได้ตามปกติ

12,091.00

5,114.60

นายสายัณห พึ่งสังวาลย
ราน เอส.เค.ฮารดแวร
บริษัท บีอาร. บูรพา ซัพพลาย จํากัด
ราน เอส.เค.ฮารดแวร
ร้าน อรุ ณวิศวกรรม

12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เก็ทกู๊ดครี เอชัน� จํากัด

5,114.60 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ใจไวเอ็นจิเนี ยร์ริ�ง จํากัด

หน ้า 2195

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800064090079
23/9/2564 PR0800064090080

23/9/2564

-

-

PO0800064090006

23/9/2564

-

-

PR0800064090081

23/9/2564

-

-

PR0803064090005
PR0803064090013
PR0803064090011
PR0803064090012
PR0900064090009

03/09/2564
27/09/2564
27/09/2564
27/09/2564
02/09/2564

-

-

PR0900064090008

02/09/2564

-

-

PR0900064090011

03/09/2564

-

-

PR0900064090012

03/09/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22661 ขอเสนอซื� อพวงหรี ด เพื�อแสดงความเสี ยใจในงานศพ ดร.สุ รเดช ปนา
ทกูล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เบิกตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที0� 456/2564 เรื� องหลักเกณฑ์กลางจ่ายค่ารับรอง
ของผูบ้ ริ หาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064090010
03/09/2564 -

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพวงหรี ดธรรมมะ

22662 ขออนุมตั ิซ�ื อนํ�ามันแก๊สโซฮอล 91 นํ�ามันเพื�อใช้เติมรถพ่วงข้างของ
คณะศึกษาศาสตร์ ไปรับ-ส่ งเอกสาร และรับ-ส่ งจดหมายที�ทาํ การ
ไปรษณี ย ์ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร

PR0900064090021

07/09/2564

-

-

22663 ขอเสนอซื� อสายแปลงสัญญาณ เพื�อเชื�อมต่อสัญญาณจากเครื� อง iMac
ไปยังโปรเจคเตอร์

990.00

990.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900064090025

08/09/2564

-

-

PR0900064090024

08/09/2564

-

-

PR0900064090041

10/09/2564

-

-

PR0900064090038

10/09/2564

-

-

22664 ขอเสนอซื� อนํ�ายาดับเพลิง เนื� องจากตรวจเช็คถังดับเพลิงแล้วพบว่า
นํ�ายาดับเพลิงหมด จําเป็ นต้องเติมนํ�ายา เพื�อให้พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา

4,280.00

22665 ขออนุมตั ิซ�ื อของที�ระลึก ผ้าปูพร้อมผ้านวม เพื�อมอบให้กบั ผู ้
เกษียณอายุ ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู ้ กษียณอายุราชการฯ
ประจําปี 2564 วันที� 16 กันยายน 2564

12,000.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั พันแสน ซัพพลาย จํากัด

12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

22666 ขออนุมตั ิซ�ื อถังพ่นยาฆ่าเชื�อโรค และซี เมนต์อุดรอยรั�ว สําหรับใช้พน่
ยาฆ่าเชื�อโรค เชื�อไวรัส ในห้องสํานักงาน ห้องเรี ยน เพื�อลดการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และซี เมนต์อุดรอยรั�ว ใช้อุดรอยรั�ว
หลังคาชั�นดาดฟ้ า เนื� องจากฝนตกแล้วทําให้มีน� าํ ไหลหยดลงมา

1,452.00

22667 ขออนุมตั ิซ�ื อถุงกระสอบใส่ ของ สําหรับจัดเก็บของที�ระลึกที�
ผูร้ ่ วมงานมอบให้ผเู ้ กษียณ ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู ้ กษียณอายุ
ราชการฯ ประจําปี 2564 วันที� 16 กันยายน 2564

476.15

476.15 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน

PR0900064090043

13/09/2564

-

-

22668 ขอเสนอทําป้ ายไวนิ ล สําหรับติดในงานเกษียณอายุราชการ ใน
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู ้ กษียณอายุราชการฯ ประจําปี 2564 วันที�
16 กันยายน 2564

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เก็ทกู๊ดครี เอชัน� จํากัด

PR0900064090062

15/09/2564

-

-

1,452.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด

หน ้า 2196

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22669 ขอเสนอซื� อพวงหรี ด เพื�อแสดงความเสี ยใจในงานศพมารดาของ (ดร.
ประทีป ทับอัตตานนท์) ผูพ้ ิพากษาอาวุโสศาลแพ่งและที�ปรึ กษาด้าน
กฎหมายของคณะฯ เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที0� 456/2564
เรื� องหลักเกณฑ์กลางจ่ายค่ารับรองของผูบ้ ริ หาร
22670 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพวงหรี ดธรรมมะ

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900064090110
29/09/2564 -

PR1000064090002

02/09/2564

-

-

22671 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565
22672 ขออนุมัติเบิกเงินคาดอกไมสดและพวงมาลัย

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส

PR1000064090003

02/09/2564

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ แซตั้น

PR1000064090005

06/09/2564

-

-

22673 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมรายงานการตรวจประเมิน
EdPEx ประจําปการศึกษา 2563
22674 ขออนุมัติเบิกเงินคาปริ้นเอกสารจัดทําเลมสรุปโครงการเสริมสราง
ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข
22675 ขออนุมัติเบิกเงินคาปรับปรุงเว็ปไซต phbuu.com ใหสามารถเลือก
ภาษาในการแสดงผล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
22676 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกเครื่องถายเอกสาร Kyocera M2035

1,040.00

1,040.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064090004

06/09/2564

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000064090006

06/09/2564

-

-

PR1000064090017

09/09/2564

-

-

PR1000064090025

10/09/2564

-

-

PR1000064090024

10/09/2564

-

-

PR1000064090045

14/09/2564

-

-

ราคาที่ตกลงฯ PR1200064090002

03/09/2564

-

-

ราคาที่ตกลง PR1200064090005

06/09/2564

-

-

ราคาที่ตกลง PR1200064090011

10/09/2564

-

-

22677 ขออนุมัติเบิกเงินคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนังขนาด
12,000 บีทียู
22678 ขออนุมัติเบิกเงินคาตออายุ Domain และ Housting ของเว็ปไซตคณะ
สาธารณสุขศาสตร
22679 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 10.69 ลิตร (คาน้ํามันพนักงาน
รับสงหนังสือประจําเดือนกันยายน 2564 ทะเบียนรถ 2 กฎ 4115
ชลบุร)ี

16,050.00
6,400.00
17,000.00
2,097.20
400.00

22680 แบตเตอรี่สําหรับโนตบุค Dell Vostro 3580 จํานวน 1 ชิ้น

3,300.00

22681 จัดจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook Dell Latitude 3570
หมายเลขครุภัณฑ Bucc 591500302000117 จํานวน 1 เครื่อง

3,745.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จํากัด
6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย
17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร โฮม เซอรวิส
2,097.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จํากัด
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
400.00 บาท
3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
ฯ 3,300.00 บาท
3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
ฯ 3,745.00 บาท
หน ้า 2197

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22682 จัดซื้อชุดสังฆทาน จํานวน 3 ชุด
22683 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 35 ถัง
22684 จางซอมเครื่องตัดหญา
22685 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิง
22686
22687
22688
22689
22690
22691
22692
22693
22694
22695
22696
22697
22698
22699
22700
22701
22702
22703
22704
22705
22706
22707
22708

จางถายเอกสาร
จางทําตรายาง
ซื้อหมึกเครื่องพิมพM177 ดํา แดง เหลือง HP 283 A 217 A
จางปริ้นรายงาน
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกพิมพ 85 เอ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00
1,225.00
750.00
400.00
3,150.00
220.00
13,000.00
1,077.00
3,000.00
1,500.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
3,000.00
1,500.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200064090010
10/09/2564 -

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมรัตน
ราคาที่ตกลงฯ
1,500.00 บาท
1,225.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน
ราคาที่ตกลงฯ PR1200064090012
1,225.00 บาท
750.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย เกวลีวงศศธร
PR1300064090005
400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)
PR1300064090004
3,150.00 เฉพาะเจาะจง
220.00 เฉพาะเจาะจง
13,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,077.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.เรวิภา บุญโยประการ
รานแสนสุขกราฟฟค
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
นายเมธี แนบเชย
นายณัฐกานต บุญทวี
นางรินจง เสริมศรี
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางชูศรี เจือสุวรรณ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
ไชยวงค
เหมือนรักษา
ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวมนทกานต นาคะโร
น.ส.โสภิดา ดีลอม
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ

หน ้า 2198

PR1300064090010
PR1300064090008
PR1300064090009
PR1300064090017
PR1300064090019
PR1300064090018
PO1300064090004
PO1300064090001
PO1300064090005
PO1300064090003
PO1300064090002
PR1300064090030
PR1300064090033
PO1300064090007
PO1300064090008
PO1300064090011
PO1300064090012
PO1300064090018
PO1300064090016
PO1300064090013
PO1300064090010
PO1300064090009
PO1300064090015

13/09/2564

-

-

01/09/2564
01/09/2564

-

-

03/09/2564
03/09/2564
03/09/2564
06/09/2564
07/09/2564
07/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
09/09/2564
13/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
17/09/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22709
22710
22711
22712
22713
22714
22715
22716
22717
22718
22719
22720
22721
22722
22723
22724
22725
22726
22727
22728
22729
22730
22731
22732
22733
22734
22735
22736
22737
22738

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทศางค ธาวนพงษ
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นายกฤษฎา กองแกน
น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส.ธนัชพร โพธิพัฒน
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย อัครพงศ วสุนันต
วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร

หน ้า 2199

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090019 17/09/2564
PO1300064090017 17/09/2564
PO1300064090020 17/09/2564
PO1300064090014 17/09/2564
PO1300064090006 17/09/2564
PO1300064090039 20/09/2564
PO1300064090076 20/09/2564
PO1300064090080 20/09/2564
PO1300064090056 20/09/2564
PO1300064090057 20/09/2564
PO1300064090058 20/09/2564
PO1300064090059 20/09/2564
PO1300064090079 20/09/2564
PO1300064090036 20/09/2564
PO1300064090037 20/09/2564
PO1300064090077 20/09/2564
PO1300064090078 20/09/2564
PO1300064090060 20/09/2564
PO1300064090038 20/09/2564
PO1300064090040 20/09/2564
PO1300064090034 20/09/2564
PO1300064090075 20/09/2564
PO1300064090054 20/09/2564
PO1300064090074 20/09/2564
PO1300064090073 20/09/2564
PO1300064090046 20/09/2564
PO1300064090047 20/09/2564
PO1300064090048 20/09/2564
PO1300064090049 20/09/2564
PO1300064090051 20/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22739
22740
22741
22742
22743
22744
22745
22746
22747
22748
22749
22750
22751
22752
22753
22754
22755
22756
22757
22758
22759
22760
22761
22762
22763
22764
22765
22766
22767
22768

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวสุกัญญา คนจริง
นพหงษขจร
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายคมกฤช บุญลาภ
ธัญญาวาส
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
นายสุรชาติ ผองพรรณ
สิทธินนท
น.ส. มาริสา ใบกอเด็ม
นางกรองทอง แสนยากุล
นางนงลักษณ นารีโภชน
แกสําโรง
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล

หน ้า 2200

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090053 20/09/2564
PO1300064090055 20/09/2564
PO1300064090026 20/09/2564
PO1300064090027 20/09/2564
PO1300064090071 20/09/2564
PO1300064090069 20/09/2564
PO1300064090052 20/09/2564
PO1300064090029 20/09/2564
PO1300064090030 20/09/2564
PO1300064090050 20/09/2564
PO1300064090033 20/09/2564
PO1300064090070 20/09/2564
PO1300064090032 20/09/2564
PO1300064090035 20/09/2564
PO1300064090068 20/09/2564
PO1300064090066 20/09/2564
PO1300064090067 20/09/2564
PO1300064090072 20/09/2564
PO1300064090031 20/09/2564
PO1300064090028 20/09/2564
PO1300064090045 20/09/2564
PO1300064090021 20/09/2564
PO1300064090022 20/09/2564
PO1300064090025 20/09/2564
PO1300064090062 20/09/2564
PO1300064090065 20/09/2564
PO1300064090023 20/09/2564
PO1300064090043 20/09/2564
PO1300064090042 20/09/2564
PO1300064090044 20/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22769
22770
22771
22772
22773
22774
22775
22776
22777
22778
22779
22780
22781
22782
22783
22784
22785
22786
22787
22788
22789
22790
22791
22792
22793
22794
22795
22796
22797
22798

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายจิรวิทย มาลา
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นายกิตติพัฒน วรรณทวีสุข
นายบุชริน ขําวิลัย
จูเจริญ
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจิรวดี แหยมศิริ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุวดี แสงบุญ
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนพล สุดเฉลียว
นายธนวัฒน โชตนา

หน ้า 2201

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090064 20/09/2564
PO1300064090061 20/09/2564
PO1300064090041 20/09/2564
PO1300064090063 20/09/2564
PO1300064090024 20/09/2564
PO1300064090117 21/09/2564
PO1300064090105 21/09/2564
PO1300064090099 21/09/2564
PO1300064090116 21/09/2564
PO1300064090118 21/09/2564
PO1300064090096 21/09/2564
PO1300064090100 21/09/2564
PO1300064090119 21/09/2564
PO1300064090097 21/09/2564
PO1300064090091 21/09/2564
PO1300064090087 21/09/2564
PO1300064090088 21/09/2564
PO1300064090107 21/09/2564
PO1300064090109 21/09/2564
PO1300064090090 21/09/2564
PO1300064090092 21/09/2564
PO1300064090114 21/09/2564
PO1300064090106 21/09/2564
PO1300064090093 21/09/2564
PO1300064090094 21/09/2564
PO1300064090095 21/09/2564
PO1300064090113 21/09/2564
PO1300064090108 21/09/2564
PO1300064090089 21/09/2564
PO1300064090086 21/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22799
22800
22801
22802
22803
22804
22805
22806
22807
22808
22809
22810
22811
22812
22813
22814
22815
22816
22817
22818
22819
22820
22821
22822
22823
22824
22825
22826
22827
22828

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป สุกใส
นายนวพล บุญถนอม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายอิทธิพงศ ประหยัด
น.ส. พัชรี สุขแกว
สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
บํารุงเกียรติ์
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายวิเชียร นามจันทร
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน

หน ้า 2202

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090111 21/09/2564
PO1300064090110 21/09/2564
PO1300064090112 21/09/2564
PO1300064090115 21/09/2564
PO1300064090121 22/09/2564
PO1300064090081 21/09/2564
PO1300064090083 21/09/2564
PO1300064090082 21/09/2564
PO1300064090120 21/09/2564
PO1300064090102 21/09/2564
PO1300064090103 21/09/2564
PO1300064090124 22/09/2564
PO1300064090084 21/09/2564
PO1300064090085 21/09/2564
PO1300064090101 21/09/2564
PO1300064090122 22/09/2564
PO1300064090123 22/09/2564
PO1300064090104 21/09/2564
PO1300064090098 21/09/2564
PO1300064090140 22/09/2564
PO1300064090180 23/09/2564
PO1300064090181 23/09/2564
PO1300064090143 22/09/2564
PO1300064090183 23/09/2564
PO1300064090164 22/09/2564
PO1300064090136 22/09/2564
PO1300064090157 22/09/2564
PO1300064090177 22/09/2564
PO1300064090178 22/09/2564
PO1300064090135 22/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22829
22830
22831
22832
22833
22834
22835
22836
22837
22838
22839
22840
22841
22842
22843
22844
22845
22846
22847
22848
22849
22850
22851
22852
22853
22854
22855
22856
22857
22858

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายชาญวิทย ราชบุรี
สุขประเสริฐ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
น.ส.ชญากาณฑ บัวงาม
น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ
น.ส.สุทธิดา สุดดี
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล

หน ้า 2203

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090175 22/09/2564
PO1300064090156 22/09/2564
PO1300064090176 22/09/2564
PO1300064090158 22/09/2564
PO1300064090159 22/09/2564
PO1300064090179 22/09/2564
PO1300064090155 22/09/2564
PO1300064090139 22/09/2564
PO1300064090137 22/09/2564
PO1300064090138 22/09/2564
PO1300064090133 22/09/2564
PO1300064090146 22/09/2564
PO1300064090153 22/09/2564
PO1300064090170 22/09/2564
PO1300064090168 22/09/2564
PO1300064090339 28/09/2564
PO1300064090154 22/09/2564
PO1300064090165 22/09/2564
PO1300064090173 22/09/2564
PO1300064090134 22/09/2564
PO1300064090126 22/09/2564
PO1300064090147 22/09/2564
PO1300064090148 22/09/2564
PO1300064090130 22/09/2564
PO1300064090150 22/09/2564
PO1300064090186 23/09/2564
PO1300064090131 22/09/2564
PO1300064090187 23/09/2564
PO1300064090151 22/09/2564
PO1300064090128 22/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22859
22860
22861
22862
22863
22864
22865
22866
22867
22868
22869
22870
22871
22872
22873
22874
22875
22876
22877
22878
22879
22880
22881
22882
22883
22884
22885
22886
22887
22888

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
โกมลกิจเกษตร
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
กาญสมเหมาะ
นายธีระ กองบุญ
เพิ่มพูลผล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวสพล รุปประมาณ
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุกัลย สุทธิพงค
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
สงกา
นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล
นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายเอกชัย เสาหงษ

หน ้า 2204

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090166 22/09/2564
PO1300064090152 22/09/2564
PO1300064090167 22/09/2564
PO1300064090191 23/09/2564
PO1300064090192 23/09/2564
PO1300064090132 22/09/2564
PO1300064090145 22/09/2564
PO1300064090185 23/09/2564
PO1300064090174 22/09/2564
PO1300064090171 22/09/2564
PO1300064090188 23/09/2564
PO1300064090125 22/09/2564
PO1300064090189 23/09/2564
PO1300064090193 23/09/2564
PO1300064090190 23/09/2564
PO1300064090169 22/09/2564
PO1300064090172 22/09/2564
PO1300064090129 22/09/2564
PO1300064090127 22/09/2564
PO1300064090149 22/09/2564
PO1300064090184 23/09/2564
PO1300064090161 22/09/2564
PO1300064090141 22/09/2564
PO1300064090160 22/09/2564
PO1300064090162 22/09/2564
PO1300064090182 23/09/2564
PO1300064090142 22/09/2564
PO1300064090163 22/09/2564
PO1300064090144 22/09/2564
PO1300064090243 23/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22889
22890
22891
22892
22893
22894
22895
22896
22897
22898
22899
22900
22901
22902
22903
22904
22905
22906
22907
22908
22909
22910
22911
22912
22913
22914
22915
22916
22917
22918

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
แข็งขัน
นายเสฎฐวุฒิ เสารหงษ
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส.กนกวรรณ สารการ
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวสุณิตา ใจตรง

หน ้า 2205

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090194 23/09/2564
PO1300064090254 23/09/2564
PO1300064090195 23/09/2564
PO1300064090197 23/09/2564
PO1300064090214 23/09/2564
PO1300064090258 23/09/2564
PO1300064090215 23/09/2564
PO1300064090216 23/09/2564
PO1300064090237 23/09/2564
PO1300064090238 23/09/2564
PO1300064090217 23/09/2564
PO1300064090255 23/09/2564
PO1300064090256 23/09/2564
PO1300064090257 23/09/2564
PO1300064090218 23/09/2564
PO1300064090234 23/09/2564
PO1300064090235 23/09/2564
PO1300064090196 23/09/2564
PO1300064090236 23/09/2564
PO1300064090198 23/09/2564
PO1300064090251 23/09/2564
PO1300064090253 23/09/2564
PO1300064090225 23/09/2564
PO1300064090244 23/09/2564
PO1300064090252 23/09/2564
PO1300064090206 23/09/2564
PO1300064090207 23/09/2564
PO1300064090246 23/09/2564
PO1300064090208 23/09/2564
PO1300064090209 23/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22919
22920
22921
22922
22923
22924
22925
22926
22927
22928
22929
22930
22931
22932
22933
22934
22935
22936
22937
22938
22939
22940
22941
22942
22943
22944
22945
22946
22947
22948

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นายกฤษดา ประจําถิ่น
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพนมกร หอมเสียง
มัตตัญุกุล
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสุชาติ เจริญสุข
วายะโยะ
กัสปะ
หวันตาหลา
หวันตาหลา
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางดวงตา แสงก่ํา
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต

หน ้า 2206

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090230 23/09/2564
PO1300064090210 23/09/2564
PO1300064090232 23/09/2564
PO1300064090204 23/09/2564
PO1300064090211 23/09/2564
PO1300064090245 23/09/2564
PO1300064090224 23/09/2564
PO1300064090205 23/09/2564
PO1300064090226 23/09/2564
PO1300064090249 23/09/2564
PO1300064090250 23/09/2564
PO1300064090248 23/09/2564
PO1300064090227 23/09/2564
PO1300064090228 23/09/2564
PO1300064090229 23/09/2564
PO1300064090247 23/09/2564
PO1300064090231 23/09/2564
PO1300064090212 23/09/2564
PO1300064090213 23/09/2564
PO1300064090233 23/09/2564
PO1300064090220 23/09/2564
PO1300064090221 23/09/2564
PO1300064090240 23/09/2564
PO1300064090241 23/09/2564
PO1300064090242 23/09/2564
PO1300064090219 23/09/2564
PO1300064090223 23/09/2564
PO1300064090200 23/09/2564
PO1300064090222 23/09/2564
PO1300064090203 23/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22949
22950
22951
22952
22953
22954
22955
22956
22957
22958
22959
22960
22961
22962
22963
22964
22965
22966
22967
22968
22969
22970
22971
22972
22973
22974
22975
22976
22977
22978

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายศักดากิจ บุษบา
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นางทํานอง สุขแกว
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นครกัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายจิรวัฒน นบนอม
นายประครอง แสงก่ํา
ภิญโญวรกุล
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
น.ส.สุดารัตน เสวกพันธ
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต

หน ้า 2207

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090199 23/09/2564
PO1300064090239 23/09/2564
PO1300064090201 23/09/2564
PO1300064090202 23/09/2564
PO1300064090282 27/09/2564
PO1300064090261 27/09/2564
PO1300064090260 27/09/2564
PO1300064090263 27/09/2564
PO1300064090300 27/09/2564
PO1300064090283 27/09/2564
PO1300064090319 27/09/2564
PO1300064090302 27/09/2564
PO1300064090280 27/09/2564
PO1300064090321 27/09/2564
PO1300064090259 27/09/2564
PO1300064090322 27/09/2564
PO1300064090262 27/09/2564
PO1300064090299 27/09/2564
PO1300064090281 27/09/2564
PO1300064090279 27/09/2564
PO1300064090277 27/09/2564
PO1300064090316 27/09/2564
PO1300064090317 27/09/2564
PO1300064090314 27/09/2564
PO1300064090297 27/09/2564
PO1300064090274 27/09/2564
PO1300064090335 28/09/2564
PO1300064090315 27/09/2564
PO1300064090298 27/09/2564
PO1300064090275 27/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
22979
22980
22981
22982
22983
22984
22985
22986
22987
22988
22989
22990
22991
22992
22993
22994
22995
22996
22997
22998
22999
23000
23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ชนัญญา เตงภาวดี
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม

หน ้า 2208

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO1300064090296 27/09/2564
PO1300064090337 28/09/2564
PO1300064090278 27/09/2564
PO1300064090334 28/09/2564
PO1300064090336 28/09/2564
PO1300064090318 27/09/2564
PO1300064090338 28/09/2564
PO1300064090294 27/09/2564
PO1300064090295 27/09/2564
PO1300064090276 27/09/2564
PO1300064090272 27/09/2564
PO1300064090313 27/09/2564
PO1300064090273 27/09/2564
PO1300064090311 27/09/2564
PO1300064090330 27/09/2564
PO1300064090285 27/09/2564
PO1300064090325 27/09/2564
PO1300064090293 27/09/2564
PO1300064090305 27/09/2564
PO1300064090312 27/09/2564
PO1300064090328 27/09/2564
PO1300064090288 27/09/2564
PO1300064090271 27/09/2564
PO1300064090329 27/09/2564
PO1300064090304 27/09/2564
PO1300064090268 27/09/2564
PO1300064090306 27/09/2564
PO1300064090290 27/09/2564
PO1300064090331 27/09/2564
PO1300064090333 27/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
23009
23010
23011
23012
23013
23014
23015
23016
23017
23018
23019
23020
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031
23032
23033

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

23034 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหูฟงสเตอริโอ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
20,000.00

9,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
PO1300064090266 27/09/2564
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
PO1300064090287 27/09/2564
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
PO1300064090269 27/09/2564
นางสาวไพลิน สาราษฎร
PO1300064090307 27/09/2564
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
PO1300064090326 27/09/2564
นายกานตนิติ การเสนารักษ
PO1300064090324 27/09/2564
รอบคอบ
PO1300064090264 27/09/2564
สังเกิด
PO1300064090284 27/09/2564
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
PO1300064090310 27/09/2564
จันทโยธา
PO1300064090327 27/09/2564
ศิริวัฒน
PO1300064090286 27/09/2564
นายพงศธร จันทรวิโรจน
PO1300064090289 27/09/2564
นายภควัต นิลขะ
PO1300064090291 27/09/2564
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
PO1300064090292 27/09/2564
กรมบัวภา
PO1300064090308 27/09/2564
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
PO1300064090267 27/09/2564
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
PO1300064090265 27/09/2564
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
PO1300064090309 27/09/2564
ชั้นเจริญศรี
PO1300064090332 27/09/2564
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
PO1300064090270 27/09/2564
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
PO1300064090323 27/09/2564
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
PO1300064090303 27/09/2564
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
PO1300064090301 27/09/2564
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
PO1300064090320 27/09/2564
รานสวนลุงบุญ, มณีแดงการเดน, สาวไมสวย, รวม PR1400064090003
01/09/2564
ดินปลูกคุณภาพดี, รานบานสวนแมประทุม, ชิ
โนทัยคาวัสดุ, ไพรเวชคาวัสดุ

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 2209

PR1400064090005

01/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23035 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสิทธิ์การเขาใชโปรแกรม Adobe Creative
Cloud for teams

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
39,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064090006
01/09/2564 -

23036 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุและถายเอกสาร

579.00

579.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด, บานคอมพิวเตอร PR1400064090008

02/09/2564

-

-

23037 ขอความเห็นชอบเสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต

6,848.00

6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400064090009

02/09/2564

-

-

23038 ขอความเห็นชอบเสนอจางเดินสายสัญญาณ

49,862.00

49,862.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR1400064090023

09/09/2564

-

-

23039 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

30,700.00

30,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1400064090032

10/09/2564

-

-

23040 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

25,400.00

25,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064090030

10/09/2564

-

-

23041 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

16,770.00

16,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064090031

10/09/2564

-

-

23042 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

52,430.00

52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR1400064090033

14/09/2564

-

-

23043 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษถายเอกสาร

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส

PR1400064090035

15/09/2564

-

-

23044 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกิตติพาณิชย

PR1400064090040

15/09/2564

-

-

หน ้า 2210

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23045 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,088.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,088.00 เฉพาะเจาะจง รานกิตติพาณิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064090041
16/09/2564 -

23046 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

39,014.34

39,014.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด ดีเวลลอปเมนท PR1400064090042
จํากัด

16/09/2564

-

-

23047 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

32,544.00

32,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064090043

16/09/2564

-

-

23048 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมแซมระบบทอและเปลี่ยนโถสุขภัณฑ

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จําปาบุรี

PR1400064090047

20/09/2564

-

-

PR1400064090046

20/09/2564

-

-

PR1400064090045

20/09/2564

-

-

23049 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนยาง

23050 ขอความเห็นชอบเสนอจัดทํารูปเลมเอกสาร

1,050.00

845.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละมอไซด

845.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร, สดใสกอปป

23051 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400064090067

23/09/2564

-

-

23052 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400064090069

23/09/2564

-

-

23053 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

PR1400064090068

23/09/2564

-

-

23054 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

PR1400064090071

23/09/2564

-

-

หน ้า 2211

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23055 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064090065
23/09/2564 -

23056 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

PR1400064090066

23/09/2564

-

-

23057 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400064090072

23/09/2564

-

-

23058 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400064090064

23/09/2564

-

-

23059 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400064090070

23/09/2564

-

-

23060 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400064090060

23/09/2564

-

-

23061 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล

PR1400064090073

23/09/2564

-

-

23062 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

PR1400064090055

23/09/2564

-

-

23063 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

PR1400064090058

23/09/2564

-

-

23064 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400064090056

23/09/2564

-

-

หน ้า 2212

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23065 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400064090057
23/09/2564 -

23066 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรปวีณ เพิ่มเพียร

PR1400064090054

23/09/2564

-

-

23067 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400064090061

23/09/2564

-

-

23068 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400064090059

23/09/2564

-

-

23069 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400064090062

23/09/2564

-

-

23070 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400064090063

23/09/2564

-

-

23071 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องสํารองไฟฟา

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400064090078

28/09/2564

-

-

23072 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อชุดตรวจ ATK

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง รานยาวิศิษฎ เวชภัณฑ ชลบุรี

PR1400064090077

28/09/2564

-

-

23073 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิต
จบใหม
23074 จางพิมพซองจดหมาย สีน้ําตาลA4ไมขยายขาง ตราคณะแพทยศาสตร
หมึกสีดํา
23075 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 13 รายการ
23076 จางขนยายตูโชวและครุภัณพทางการแพทย สําหรับการเรียนการสอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นุศรา เนียมสูงเนิน

PR2500064090001

01/09/2564

-

-

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR2500064080223

01/09/2564

-

-

3,365.98
30,000.00

3,365.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิระ แข็งงาน

PR2500064090019
PR2500064090015

03/09/2564
03/09/2564

-

-

หน ้า 2213

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23077 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรับ - สง เอกสาร
23078 คาจางเหมารถรับ - สง วิทยากร สําหรับโครงการคลินิกวิจัย
23079 จัดซื้อน้ําดื่ม BUH จํานวน 1000 แพค
23080
23081
23082
23083

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00
30,000.00
48,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร
30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร
48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดริ้งค ซัพพลายเออร แอนด เซอรวิส
จํากัด
8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด
600.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ
1,250.00 เฉพาะเจาะจง บานดินสอ 26
27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR2500064090014
03/09/2564
PR2500064090017
03/09/2564
PR2500064090018
03/09/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

PR2500064090039
PR2500064090038
PR2500064090037
PR2500064090036

07/09/2564
07/09/2564
07/09/2564
07/09/2564

-

-

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
จัดซื้อน้ําถัง
จัดซื้อกระดาษการด 180 แกรม
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ CF230A จํานวน 8 กลอง Drum CF232A จํานวน
2 กลอง
ซื้อวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน จํานวน 10 รายการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับอาจารยแพทย
คาพวงมาลา โครงการวันมหิดล ประจําป ๒๕๖๔
คาปาย โครงการวันมหิดล ประจําป 2564
คาอาหารการประชุม KM ของผูบริหารคณะแพทยศาสตร ครั้งที่
9/2564 วันที่ 22 ก.ย.64

8,346.00
600.00
1,250.00
27,200.00
4,968.01
32,900.00
10,000.00
1,000.00
6,300.00

4,968.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
32,900.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน The Flower Bloom
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
6,300.00 ประมูลดวย
ใบสําคัญคางจาย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ตาม
หลักเกณฑที่
กระทรวงการคลั
งกําหนด

PR2500064090043
PO2500064090004
PR2500064090095
PR2500064090096
PR2500064090128

09/09/2564
10/09/2564
17/09/2564
17/09/2564
27/09/2564

-

-

23089 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาซอมแซมและบํารุงรักษา คาลางทําความ
สะอาด เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน
23090 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับการรณรงคและ
ปองกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19) ตําบลเขาไมแกว
จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 งาน

24,503.00

24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปยกแอร 2005 จํากัด

PR3400064090017

16/09/2564

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR3400064090022

23/09/2564

-

-

23091 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณสําหรับการรณรงคและ
ปองกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19) ตําบลนาตาขวัญ
จังหวัดระยอง จํานวน 1 งาน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR3400064090024

23/09/2564

-

-

23084
23085
23086
23087
23088

หน ้า 2214

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23092 จางเหมายานพาหนะรถกระบะ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางไปกลับ
ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สํานักงานขนสงชลบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3800064090007
01/09/2564 -

23093 จางซอมพวงขางรถจักรยานยนต จํานวน 1 งาน

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย เปลงปลั่ง

PR3800064090080

07/09/2564

-

-

23094 จางปริ้นปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด จํานวน 1 ปาย

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนดี ดีไซต แอนด แอดเวอรไทซิ่ง

PR3800064090081

07/09/2564

-

-

23095 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 64 ถัง
23096 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
23097 ซื้อปุยคอก 5 ถุง และ ดิน 28 ถุง
23098 ซื้อตนไม กระถางและจานรอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
แบบฟอรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ)
23099 จางเขาเลมสันกาว จํานวน 10 เลม
23100 ซื้อของที่ระลึก สําหรับมอบใหวิทยากรในการบรรยายโครงการ Last
Lecture ประจําป 2564
23101 สั่งทําตรายาง จํานวน 8 อัน (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
23102 จางปริ้นปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด จํานวน 1 ชุด
23103 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
23104 ซื้อผาและวัสดุตกแตง (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
23105 จางปริ้นสติ๊กเกอรขอความ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

2,240.00

2,240.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน

PR3800064090105

10/09/2564

-

-

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064090106

10/09/2564

-

-

520.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชษปรางครุง วันชัยชนะเดช

PR3800064090108

10/09/2564

-

-

PR3800064090166

15/09/2564

-

-

PR3800064090172

20/09/2564

-

-

520.00
9,200.00

700.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร

700.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลูกน้ําเซอรวิส

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรูป รานกรอบ , รานดอกไมกัลยา

PR3800064090173

20/09/2564

-

-

1,920.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ

PR3800064090192

21/09/2564

-

-

690.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนดี ดีไซต แอนด แอดเวอรไทซิ่ง

PR3800064090193

21/09/2564

-

-

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800064090261

28/09/2564

-

-

PR3800064090262

28/09/2564

-

-

PR3800064090263

28/09/2564

-

-

690.00
60.00
3,639.00
350.00

3,639.00 เฉพาะเจาะจง รานลัดดาวรรณ
350.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนดี ดีไซต แอนด แอดเวอรไทซิ่ง
หน ้า 2215

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23106 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564
23107 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ประจําเดือน ส.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา ครูศรี/เสอนราคา 15,000.00 บาท PR3900064090002
01/09/2564 -

PR3900064090008

01/09/2564

-

-

PR3900064090011

07/09/2564

-

-

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพี.พี.ไซนเมกเกอร/เสนอราคา 60,000.00 บาท PO3900064090001

15/09/2564

-

-

23110 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต/เสนอราคา 7,200.00 PR3900064090035
บาท

23/09/2564

-

-

23111 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาจัดทําป้ ายอาคารปฏิบตั ิการคณะดนตรี และการแสดง

26,500.00

26,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริ ส วัฒนศิริ/ราคาที�ตกลงจ้าง 26,500
บาท

PR4200064090017

01/09/2564

-

-

23112 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาจัดทําผนังกั�นห้องเก็บของ

48,600.00

48,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร เกตุคง/ราคาที�ตกลงจ้าง 48,600 บาท PR4200064090018

01/09/2564

-

-

23113 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาจัดทําหลังคากันสาดอาคารปฏิบตั ิการคณะดนตรี
และการแสดง

49,900.00

49,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชณัฐฎา ชลวิชิต/ราคาที�ตกลงจ้าง 49,900 บาท PR4200064090022

02/09/2564

-

-

23114 ขออนุมตั ิจา้ งเหมาจัดทําพื�นที�รองรับการให้บริ การนิ สิต คณะดนตรี
และการแสดง

49,956.16

49,956.16 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์/ราคาที�ตก PR4200064090024
ลงจ้าง 49,956.16 บาท

02/09/2564

-

-

23108 ซื้อแอลกอฮอล

23109 จางเหมาบริการจัดทําปายและสติกเกอร

15,000.00

ราคากลาง

5,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สามารถ/เสนอราคา 15,000.00
บาท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด/เสนอราคา
5,000.00 บาท

หน ้า 2216

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

23115 ขออนุมตั ิจดั ซื� อพวงหรี ดเพื�อร่ วมแสดงความอาลัยกับผูม้ ีอุปการะคุณ

1,500.00

23116 ขออนุมตั ิจดั ซื� อตูค้ วบคุมไฟฟ้ าอาคารปฏิบตั ิการคณะดนตรี และการ
แสดง

94,999.95

23117 ขออนุมตั ิจดั ซื� อวัสดุประปา

1,287.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
02/09/2564 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคณาวุฒิ เพ็ชรฉกรรจ์/ราคาที�ตกลงซื� อ 1,500 PR4200064090025
บาท

95,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์/ราคาที�ตก PO4200064090003
ลงซื� อ 94,999.95 บาท
1,287.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที�ตกลงซื� อ 1,287 บาท

07/09/2564

-

-

PR4200064090033

08/09/2564

-

-

23118 ขออนุมตั ิซ่อมแซมและบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ (กล้องถ่ายภาพ)

99,500.00

99,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญก่อเกื�อ/ราคาที�ตกลงจ้าง 99,500 PR4200064090032
บาท

08/09/2564

-

-

23119 ขออนุมตั ิจดั ซื� อเครื� องสังเวยเพื�อใช้ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ดนตรี และการแสดง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริ ญ/ราคาที�ตกลงจ้าง
30,000 บาท

PR4200064090049

23/09/2564

-

-

23120 ขออนุมัติเสนอจางทําโล

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยถวยรางวัล (สํานักงานใหญ)/ราคาที่ตกลง
จาง 4,650
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเดน ไทม พริ้นติ้ง จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)/ราคาที่ตกลงซื้อ 3,680
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360

PR4500064090004

02/09/2564

-

-

PR4500064090005

02/09/2564

-

-

PR4500064090006

06/09/2564

-

-

4,725.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเดน ไทม พริ้นติ้ง จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)/ราคาที่ตกลงซื้อ 4,725.12
570.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 570

PR4500064090019

07/09/2564

-

-

PR4500064090018

07/09/2564

-

-

PR4500064090023

08/09/2564

-

-

23121 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
23122 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

4,000.00
360.00

23123 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

4,725.12

23124 ขออนุมัติเสนอจางทําเกียรติบัตร

570.00

23125 ขออนุมัติจัดทําวุฒิบัตร

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย/ราคาที่ตกลงจาง 120

หน ้า 2217

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23126 ขออนุมัติจัดจางทําเลมรายงานแผนยุทธศาสตร 5 ป (ปงบประมาณ
2563-2567) ฉบับปรับปรุงงบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,025.00

23127 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

8,500.40

23128 ขออนุมัติเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

31.98

23129 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

360.00

23130 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

360.00

23131 ขออนุมัติเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร

8,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
2,025.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 2,025 PR4500064090030
14/09/2564 -

8,500.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500064090029
8,500.40
31.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนรี่ จํากัด/ราคาตกลงซื้อ
PR4500064090031
31.98
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360
PR4500064090036
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360
8,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 8,400

14/09/2564

-

-

17/09/2564

-

-

22/09/2564

-

-

PR4500064090042

29/09/2564

-

-

PR4500064090045

30/09/2564

-

-

23132 จางซอมเครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด

PR8000064040178

01/09/2564

-

-

23133 ซื้อชุด Scavenging สําหรับเครื่องดมยาสลบ

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000064080010

01/09/2564

-

-

23134 ซื้อแผนกรองอาการสําหรับตูอบเด็ก

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

PR8000064080017

01/09/2564

-

-

23135 คาซอมแซมและบํารุงรักษาของระบบกรองน้ําบริสุทธิ์ (R/O)

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

PR8000064080018

01/09/2564

-

-

23136 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 เครื่อง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064080465

01/09/2564

-

-

หน ้า 2218

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,490.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064080468
01/09/2564 -

23138 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 เครื่อง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด

PR8000064080470

01/09/2564

-

-

23139 ซื้อยา Colistimethate eq 150mg inj (Mellistin) จํานวน 100 vial

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064090007

01/09/2564

-

-

23140 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนกันยายนพ.ศ. 2564

96,750.00

96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000064090001

01/09/2564

-

-

PR8000064090010

01/09/2564

-

-

23141 ซื้อยา Metronidazole 400 mg tab จํานวน 10 กลอง

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

23142 ซื้อยา Metoprolol 100 mg (Cardeloc) จํานวน 50 กลอง

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000064090011

01/09/2564

-

-

23143 ซื้อยา loversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray) จํานวน 5 กลอง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

PR8000064090012

01/09/2564

-

-

42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000064090013

01/09/2564

-

-

23144 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg tab (Letta500) จํานวน 60 กลอง

42000

23145 คาถายเอกสารประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

99,800.00

99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
(สํานักงานใหญ)

PO8000064090002

01/09/2564

-

-

23146 ซื้อยา Folivit 5 mg (Folic acid) tab จํานวน 60 กลอง

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064090015

01/09/2564

-

-

หน ้า 2219

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23147 ซื้อยา dT vaccine 0.5 ml (Tetanus+dipht. toxoid) (Adsorbed)
จํานวน 100 box
23148 คาถายเอกสารประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
35,000.00

50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090016
01/09/2564 -

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

PO8000064090003

01/09/2564

-

-

23149 ซื้อยา Gentamicin 80 mg/2 ml inj (Getamic) จํานวน 10 กลอง

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

PR8000064090018

01/09/2564

-

-

23150 ซื้อยา Metoclopramide 10 mg tab (Nausil) จํานวน 10 กลอง ,
Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จํานวน 60 กลอง

5,103.90

5,103.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064090019

01/09/2564

-

-

PR8000064090020

01/09/2564

-

-

PR8000064090022

01/09/2564

-

-

23151 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (apolets) จํานวน 350 กลอง

23152 ซื้อหูฟงแพทย

94,500.00

5,724.50

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

23153 ซื้อชารจเหล็กผูปวย

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064090025

02/09/2564

-

-

23154 ซื้อชุด PPE

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล จํากัด

PR8000064090027

02/09/2564

-

-

23155 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล จํากัด

PR8000064090030

02/09/2564

-

-

23156 ซื้อยา Norepinephrine 1 mg/ml 4 ml (NorEpi Kabi) จํานวน 80
กลอง

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090040

02/09/2564

-

-

หน ้า 2220

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23157 ซื้อยา Tiotropium bromide handi 18 mcg (Spiriva Combo) ไม
ใช จํานวน 150 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
74,953.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

74,953.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090041
02/09/2564 -

23158 ซื้อยา Obimin AZ tab จํานวน 500 ขวด

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090042

02/09/2564

-

-

23159 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ)
จํานวน 150 ขวด

84,583.50

84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090043

02/09/2564

-

-

23160 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) จํานวน 48 ถุง

16,332.48

16,332.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090044

02/09/2564

-

-

23161 ซื้อยา HPV vaccine 9-Valent 0.5 mL prefilled syr (Gardasil 9)
จํานวน 15 prefilled syr

82,015.50

82,015.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090045

02/09/2564

-

-

23162 ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte)
จํานวน 180 กลอง

90,907.20

90,907.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090046

02/09/2564

-

-

23163 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จํานวน 5 กลอง

89,933.50

89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090047

02/09/2564

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090048

02/09/2564

-

-

23164 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.) จํานวน 1000
หลอด
23165 ซื้อยา ParaCETamol 500 mg tab (sara) จํานวน 50 กลอง

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000064090051

02/09/2564

-

-

23166 ซื้อยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Hepalac) จํานวน 1000 ขวด

43,800.00

43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000064090053

02/09/2564

-

-

หน ้า 2221

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23167 ซื้อยา N.S.S 0.9% 250 ml จํานวน 300 ถุง

23168 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา จํานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ

23169 ซื้อถุงซักผาละลายน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,800.00

24,685.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

24,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090056
02/09/2564 -

PR8000064090066

02/09/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอรวิส จํากัด

PR8000064080118

03/09/2564

-

-

23170 ซื้อ Syringe Dispos. 1ml(unlock) จํานวน 6,000 ชิ้น

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090070

03/09/2564

-

-

23171 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนสิงหาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PR8000064070564

06/09/2564

-

-

PR8000064080556

06/09/2564

-

-

23172 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ

4,322.80

4,322.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพยออกซิเจน จํากัด

23173 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 60
กลอง

94,951.80

94,951.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090071

06/09/2564

-

-

23174 ซื้อยา Diazepam (บจ4) 2 mg จํานวน 4 ขวด , Diazepam (บจ4) 5
mg จํานวน 2 ขวด , Azithromycin 250 mg tab (azycin) จํานวน
30 กลอง

18,096.36

18,096.36 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064090072

06/09/2564

-

-

23175 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 เครื่อง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000064090073

06/09/2564

-

-

23176 ขออนุมัติจางติดตั้งมานมวนใบทึบแสง จํานวน 9 รายการ

39,940.00

39,940.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน

PO8000064090021

06/09/2564

-

-

หน ้า 2222

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23177 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml 5 ml (GPO) จํานวน 40 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,848.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,848.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090077
06/09/2564 -

23178 ซื้อยา Etomidate lipuro GA 10 ml จํานวน 50 ampule

8,239.00

8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090079

06/09/2564

-

-

23179 สติ๊กเกอรไดเร็คเทอรมอลลไมพิมพ ขนาด 8x6 ซม. จํานวน 50,000 ดวง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูกา เทค จํากัด

PR8000064090081

06/09/2564

-

-

23180 จัดจางคาซอมแซมและบํารุงรักษาของเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ จํานวน 1
เครื่อง

8,370.00

8,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080151

07/09/2564

-

-

23181 จางจัดทําสายคลองคอ พรอมซอง

47,500.00

47,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000064080642

07/09/2564

-

-

23182 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090088

07/09/2564

-

-

PR8000064090090

07/09/2564

-

-

23183 ซื้อยา Dextran40 in N.S.S 500 ml จํานวน 20 ถุง

8,500.08

8,500.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

23184 ซื้อยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) จํานวน 600
หลอด , Cromoglycate 2% e.d 10 ml (ViviDRIN) จํานวน 50 ขวด

65,633.80

65,633.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090091

07/09/2564

-

-

23185 ซื้อยา Bemiparin 3500 iu/0.2 ml injection (0.2 ml/prefilled
syr) (Hibor3500) จํานวน 50 กลอง

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090093

07/09/2564

-

-

23186 ซื้อ Leg cover จํานวน 1,000 คู

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล จํากัด

PR8000064090094

07/09/2564

-

-

หน ้า 2223

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23187 ซื้อ 1.ชุดใหน้ําเกลือ 02-BW แอรสั้น จํานวน 2,000 ชุด 2.แวนตา
(PROTECTIVE VISOR) จํานวน 400 อัน
23188 ซื้อ EASIFIX COHESIVE LF 2.5cmx4M จํานวน 1,000 มวน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,400.00

48,150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090095
07/09/2564 -

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090096

07/09/2564

-

-

23189 ซื้อ Accutrans Disposable Pressure Transducer จํานวน 6 ชุด

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

PR8000064090097

07/09/2564

-

-

23190 ซื้อ เมพิเล็ซ บอรเดอร โพสออฟ 10x25 (10/กลอง) จํานวน 1 กลอง

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090098

07/09/2564

-

-

23191 ซื้อ เชอรโฟลไอวีแคทขุน 16จีx2'' (50 ชิ้น) จํานวน 2 กลอง

1,819.00

1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090099

07/09/2564

-

-

PR8000064090100

07/09/2564

-

-

23192 ซื้อ 1.ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 13,779 ลบ.ม
2.CRYOSPEED NITROGEN (TOP UP DEWAR) จํานวน 10 กิโลกรัม

74,573.66

74,573.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

23193 ซื้อAitfit N20 Size L จํานวน 1 ชุด

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064080464

08/09/2564

-

-

23194 ซื้อAitfit F20 Cushion Size M จํานวน 1 ชุด

3,150.00

3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000064080596

08/09/2564

-

-

23195 ซื้อยา Valproate 200 mg tab (Encorate) จํานวน 50 กลอง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000064090101

08/09/2564

-

-

23196 คาจางเหมาบริการขนยายขยะติดเชื้อไปทําลาย ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

33,406.66

33,406.66 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PR8000064090109

08/09/2564

-

-

หน ้า 2224

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
23197 ซื้อ 1.ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง ขนาด 600ML จํานวน 6 ชิ้น 2.ชุดโฟม
24,396.00
คูลาแวค แบบมียาฆาเชื้อ ขนาดกลาง จํานวน 6 ชุด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090111
08/09/2564 -

23198 ซื้อ ชุดใหเลือดแบบ 03-BS จํานวน 400 ชุด

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000064090112

08/09/2564

-

-

23199 จางทําปายเลขเตียงหอผูปวยพิเศษรวมเด็ก จํานวน 32 งาน

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PR8000064090115

08/09/2564

-

-

23200 ซื้อชุดปรับการไหลของแกสออกซิเจน แบบคู 1 ชุด และชุดปรับอัตรา
การไหลของแกสออกซิเจน แบบเดียว และ Check Value 2 อัน

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000064090117

08/09/2564

-

-

23201 ซื้อ MASK N95 3M 8210 (1กลอง/20ชิ้น) จํานวน 15 กลอง

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล จํากัด

PR8000064090119

08/09/2564

-

-

23202 ซื้อ I Closed suction set Adult CH14 จํานวน 50 ถุง

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด

PR8000064090121

08/09/2564

-

-

23203 ซื้อ HEPA Filter จํานวน 100 ชิ้น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090123

08/09/2564

-

-

23204 ซื้อ Leg cover พลาสติกหุมขา (25คู/แพค) จํานวน 3,000 คู

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000064090124

08/09/2564

-

-

23205 ซื้อยา Vaseline 50 gm จํานวน 200 กระปุก

23206 ซื้อยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จํานวน 1000 กลอง

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000064090127

08/09/2564

-

-

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090128

08/09/2564

-

-

หน ้า 2225

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23207 ซื้อยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จํานวน 30 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27,477.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

27,477.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090129
08/09/2564 -

23208 ซื้อยา Glucerna 400 gm จํานวน 50 กระปอง

19,206.50

19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090130

08/09/2564

-

-

23209 ซื้อยา Mometasone 0.1% 5 gm cream (Elomet) จํานวน 300
หลอด

23,112.00

23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090131

08/09/2564

-

-

23210 ซื้อยา Water for Infection 10 ml (V&V) จํานวน 10000 amp

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000064090132

08/09/2564

-

-

23211 ซื้อยา CYCLOphosphamide 50 mg Tab (Cycloxan) จํานวน 30
กลอง

6,741.00

6,741.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000064090133

08/09/2564

-

-

23212 ซื้อ Syringe Filter 0.2 um (Minisart) จํานวน 1 Pack , Syringe
Filter 0.45 um (Minisart) จํานวน 1 Pack

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

PR8000064090149

10/09/2564

-

-

23213 ซื้อยา Doxorubicin 50 mg/25 ml inj (Doxorubicin) ฉร. จํานวน
20 vial

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

PR8000064090150

10/09/2564

-

-

23214 ซื้อยา Furosemide 250 mg/25 ml inj (Furetic S) จํานวน 100
amp

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064090151

10/09/2564

-

-

23215 ขออนุมัติจางติดตั้งผามานมวนใบทึบแสง จํานวน 19 รายการ

60,120.00

60,120.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีผามาน

PO8000064090023

10/09/2564

-

-

23216 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการตามบันทึกขอความแนบ

10,872.00

10,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000064090153

10/09/2564

-

-

หน ้า 2226

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23217 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย (TSH และ PKU) ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064060395
13/09/2564 -

23218 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี

PR8000064070557

13/09/2564

-

-

23219 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PR8000064070560

13/09/2564

-

-

23220 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PR8000064070561

13/09/2564

-

-

23221 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080231

13/09/2564

-

-

PR8000064090158

13/09/2564

-

-

23222 ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จํานวน 100 กลอง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

23223 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 84 ถุง

66,444.00

66,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064090159

13/09/2564

-

-

23224 ซื้อLeVeen Needle Electrode, All size จํานวน 1 ชิ้น

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064080469

14/09/2564

-

-

PR8000064090163

14/09/2564

-

-

PR8000064090164

14/09/2564

-

-

23225 ซื้อสายใหอาหารแบบมีกระเปาะ จํานวน 400 เสน

23226 จางคาซอมแซมและบํารุงรักษาของระบบกรองน้ําบริสุทธิ์ (R/O)

3,200.00

29,960.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

หน ้า 2227

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23227 คาซอมแซมและบํารุงรักษาของระบบกรองน้ําบริสุทธิ์ (R/O)

23228 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23229 ซื้อ Cast Gypsum-เฝอกปูน 6x3 yds จํานวน 12 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
84,000.00

61,452.24

9,244.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090165
14/09/2564 -

61,452.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000064090166

14/09/2564

-

-

PR8000064090167

14/09/2564

-

-

9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

23230 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090169

15/09/2564

-

-

23231 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 120 ถุง

94,920.00

94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064090172

15/09/2564

-

-

23232 ซื้อยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml จํานวน 120 ถุง

94,920.00

94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000064090173

15/09/2564

-

-

23233 ขออนุมัติซื้อแกสหุงตม ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 15 ถัง

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนแกส จํากัด

PR8000064090175

15/09/2564

-

-

23234 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ
ประจําเดือนสิงหาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด

PR8000064070537

16/09/2564

-

-

23235 ซื้อยา Magnesium sulfate 50% inj 2 ml จํานวน 20 กลอง

9,000.00

PR8000064090183

16/09/2564

-

-

PR8000064090184

16/09/2564

-

-

23236 ซื้อยา Vancomycin 500 mg inj (Vangacin 500) จํานวน 300 vial

21,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

หน ้า 2228

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23237 ซื้อยา Norepinephrine 45mg/4ml (N EPI,Levophed) จํานวน 20
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,457.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090185
16/09/2564 -

23238 ซื้อยา Ciprofloxacin 200mg inj 100 ml (Cifloxin) จํานวน 300 vial

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000064090186

16/09/2564

-

-

23239 ซื้อยา Anoro Ellipta 62.5/25 mcg inhaler จํานวน 60 กลอง

52,965.00

52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090187

16/09/2564

-

-

23240 ซื้อยา D 5 S 1000 ml จํานวน 600 ถุง

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000064090188

16/09/2564

-

-

PR8000064090189

16/09/2564

-

-

23241 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj (Mobinul) จํานวน 10 กลอง

23242 ซื้อยา Influenza 0.5ml SH (ไขหวัดใหญ VaxigripTetra2021)
จํานวน 100 syringe
23243 ซื้อยา Cisatracurium2mg/ml (Clsatracurium) จํานวน 10 กลอง

23244 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule (Nat Vit-E) จํานวน 30 ขวด

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090190

16/09/2564

-

-

5,596.10

5,596.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090191

16/09/2564

-

-

18,000.08

18,000.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000064090192

16/09/2564

-

-

23245 ขออนุมัติซื้อถวยตวง จํานวน 10 ใบ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064090217

20/09/2564

-

-

23246 ขออนุมัติซื้อกระชอน จํานวน 5 อัน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064090218

20/09/2564

-

-

หน ้า 2229

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23247 ขออนุมัติซื้อหมออลูมิเนียม จํานวน 4 ใบ

23248 ซื้อยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled) จํานวน 100 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,600.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,600.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090219
20/09/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

PR8000064090222

21/09/2564

-

-

23249 ซื้อ Plaster ปดแผล จํานวน 10,000 ชิ้น

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล จํากัด

PR8000064090244

22/09/2564

-

-

23250 ซื้อ สําลีกอนชุบแอลกอฮอล 70% แผงละ8กอนx1/กลอง จํานวน
10,000 ชิ้น

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090246

22/09/2564

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090247

22/09/2564

-

-

23252 ซื้อ C0068408 NOVOSYN V 0 JR36SS 70CM 36PC/PK จํานวน 2
แพค

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090248

22/09/2564

-

-

23253 ซื้อ APPOSE ULC 35 WIDE SKIN STAP จํานวน 10 หีบ

33,120.00

33,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090249

22/09/2564

-

-

23254 ซื้อ หนากาก N95 รุน 1870 (20ชิ้น/กลอง) จํานวน 75 กลอง

97,905.00

97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090250

22/09/2564

-

-

23255 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000064090251

22/09/2564

-

-

23256 ซื้อ CPE Gown จํานวน 5,000 ชิ้น

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

PR8000064090252

22/09/2564

-

-

23251 ซื้อ HISTOACRYL B 0.5ML. 5PC/PK จํานวน 1 แพค

หน ้า 2230

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23257 ซื้อ กระดาษ EKG A4 MAC22616605 จํานวน 12 พับ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090253
22/09/2564 -

23258 ซื้อ MASK N95 รุน 8210 (1 กลอง = 20 ชิ้น) จํานวน 75 กลอง

82,500.00

82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล จํากัด

PR8000064090254

22/09/2564

-

-

23259 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

33,500.00

33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064090255

22/09/2564

-

-

23260 ซื้อ Disposable Breathing Circuit For Adult จํานวน 20 เซต

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

PR8000064090256

22/09/2564

-

-

23261 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

96,750.00

96,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064090257

22/09/2564

-

-

23262 ซื้อ กระดาษบันทึกผลสําหรับเครื่องวัดความดัน Omron จํานวน 300
มวน

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จํากัด

PR8000064090258

22/09/2564

-

-

23263 ซื้อ สําลีมวน ขนาด450 กรัม จํานวน 120 มวน

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000064090259

22/09/2564

-

-

23264 ซื้อ ผาซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 18*18*8 ชั้น(5ชิ้น/แพค) จํานวน
200 แพค

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064090260

22/09/2564

-

-

23265 ซื้อ เสอกราวนพลาสติก CPE จํานวน 5,000 ชุด

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000064090261

22/09/2564

-

-

23266 ซื้อ WALKER จํานวน 24 ตัว

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000064090262

22/09/2564

-

-

หน ้า 2231

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23267 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
76,920.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

76,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090265
23/09/2564 -

23268 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

14,850.00

14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000064090266

23/09/2564

-

-

23269 ซื้อ ชุดใหน้ําเกลือ 02-BW แอรสั้น จํานวน 3000 ชุด

24,600.00

24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000064090267

23/09/2564

-

-

23270 ซื้อ MASK N95 รุน 8210 (1กลอง=20 ชิ้น) จํานวน 30 กลอง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอ็น เทคแคร เมดิคอล จํากัด

PR8000064090268

23/09/2564

-

-

23271 ซื้อ 1.MEPILEX AG 17.5x17.5CM 5PC/BOX จํานวน 4 กลอง
2.MEPILEX AG 10x10CM 5PC/BOX จํานวน 8 กลอง

37,236.00

37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090269

23/09/2564

-

-

23272 ซื้อ แผนปดแผลกันน้ําชนิดใส จํานวน 100 กลอง

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090270

23/09/2564

-

-

23273 ซื้อ เชอรโฟลไอวีแคทใส 18Gx1 1/4 '' (เอส-แอล) จํานวน 30 กลอง

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000064090272

23/09/2564

-

-

23274 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

21,380.00

21,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000064090273

23/09/2564

-

-

23275 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

82,069.00

82,069.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064090274

23/09/2564

-

-

23276 ซื้อ IV Catheter #22Gx1 นิ้ว จํานวน 30 กลอง

13,803.00

13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000064090277

23/09/2564

-

-

หน ้า 2232

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23277 ซื้อ พริมิแคท 1FR STYLET 1PK จํานวน 3 แพค

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,538.60

23278 ขออนุมัติซื้อเครื่องชั่งแบบสปริง จํานวน 3 เครื่อง

4,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,538.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000064090278
23/09/2564 -

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000064090279

23/09/2564

-

-

23279 ซื้อยา Methylprednisolone 1 gm inj (M-prednisolone) จํานวน
60 vial

83,400.00

83,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด

PR8000064090280

23/09/2564

-

-

23280 ซื้อยา Ethyl alcohol 95% (18 litr) จํานวน 5 ปป , Ethyl alcohol
70% 450 ml จํานวน 500 ขวด

19,160.00

19,160.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000064090282

23/09/2564

-

-

23281 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PR8000064070562

27/09/2564

-

-

23282 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมกราคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

PO8000064090066

30/09/2564

-

-

23283 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

PO8000064090067

30/09/2564

-

-

23284 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนเมษายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

PO8000064090068

30/09/2564

-

-

23285 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

PO8000064090070

30/09/2564

-

-

23286 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนมิถุนายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

PO8000064090071

30/09/2564

-

-

หน ้า 2233

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23287 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000064090072 30/09/2564 -

23288 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนสิงหาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

PO8000064090073

30/09/2564

-

-

23289 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกันยายน 2564

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี

PO8000064090074

30/09/2564

-

-

23290 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนกันยายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี

PO8000064090075

30/09/2564

-

-

23291 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย (TSH และ PKU) ประจําเดือน
กันยายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย

PO8000064090076

30/09/2564

-

-

23292 ขออนุมัติจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด
55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

39,800.00

39,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064090023

03/09/2564

-

-

23293 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา

PR9000064090061

07/09/2564

-

-

23294 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร 2 รายการ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064090074

07/09/2564

-

-

23295 ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4 เครื่อง

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064090075

07/09/2564

-

-

23296 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ

56,667.20

56,667.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR9000064090062

07/09/2564

-

-

หน ้า 2234

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23297 ขออนุมัติคาหนังสือหองประจําหองสมุด จํานวน 217 รายการ

23298 ขออนุมัติซื้อประตู จํานวน 2 บาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,879.00

2,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,879.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064090116
08/09/2564 -

PR9000064090091

08/09/2564

-

-

23299 ขออนุมัติซื้อขอตอในและหัวอุด จํานวน 1 ชุด

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000064090092

08/09/2564

-

-

23300 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเครื่อง จํานวน 2 กระปอง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง อูแกละหาด

PR9000064090088

08/09/2564

-

-

23301 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 3 รายการ

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทมรัตน ขาวเหลือง

PR9000064090086

08/09/2564

-

-

23302 ขออนุมัติจางซอมแซมหองน้ํา หลังอาคารพิบูลรําลึก

90,840.00

90,840.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสิทธิ์ ทิมขาว

PR9000064090093

08/09/2564

-

-

23303 ขออนุมัติจัดซื้อวสดุอุปกรณหองปฏิบัติการวิศกรรม

15,560.00

15,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอรเดิลส จํากัด

PR9000064090081

08/09/2564

-

-

PR9000064090087

08/09/2564

-

-

23304 ขออนุมัติซื้อยางรองถังชักโครก จํานวน 6 อัน

577.80

577.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

23305 ขออนุมัติจางซอมแซมหลังคา อาคารบูรณาการ

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล โรจนพานิชกิจ

PR9000064090103

09/09/2564

-

-

23306 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ

16,250.00

16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064090139

13/09/2564

-

-

หน ้า 2235

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23307 ขออนุมัติจางถอด ยายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064090115
14/09/2564 -

23308 ขออนุมัติจัดซื้อ Dell Wireless Mouse & Keyboard จํานวน 2 ชุด

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064090153

14/09/2564

-

-

23309 ขออนุมัติคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064090154

14/09/2564

-

-

23310 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

1,767.37

1,767.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000064090141

15/09/2564

-

-

23311 ขออนุมัติจางปรับปรุงปูพื้นบล็อค

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล โรจนพานิชกิจ

PR9000064090171

20/09/2564

-

-

23312 ขออนุมัติคาวัสดุการศึกษา จํานวน 3 รายการ

17,892.00

17,892.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR9000064090222

23/09/2564

-

-

23313 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000064090225

23/09/2564

-

-

23314 ขออนุมัติจัดซื้อชุดสรางหุนยนต จํานวน 4 รายการ

97,500.00

97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

PO9000064090014

28/09/2564

-

-

23315 ขออนุมัติคากระดาษถายเอกสาร 178 รีม

19,046.00

19,046.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไรซเปเปอร กรุป

PR9000064090221

23/09/2564

-

-

23316 ขออนุมัติจัดซื้อกาวยาง จํานวน 2 แกนลอน

1,070.00

PR9000064090082

08/09/2564

-

-

1,070.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

หน ้า 2236

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23317 ขออนุมัติจัดซื้อพารติชั่นทึบ+กระจก พรอมอุปกรณ

23318 ขออนุมัติจัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอรม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,800.00

2,502.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

2,502.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ชายเอ็นซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000064090073
07/09/2564 -

PR9000064090010

01/09/2564

-

-

23319 ขออนุมัติจัดทําตรายางหมึกในตัว

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค

PR9000064090090

08/09/2564

-

-

23320 ขออนุมัติคาซอมจานดาวเทียม

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานภัสรดาวเทียม

PR9000064090179

17/09/2564

-

-

23321 ขออนุมัติจางทําตรายาง จํานวน 2 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค

PR9000064090175

17/09/2564

-

-

23322 ขออนุมัติถายเอกสารงานวิชาการฝายปฐมวัย

5,535.45

5,535.45 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000064090013

01/09/2564

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR9000064090132

15/09/2564

-

-

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

PR0206064090031

03/09/2021

-

-

23323 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องตัดหญาฝายปฐมวัย

23324 ขออนุมัติจัดซื้อกาวรอน เพื่อใชกับเครื่องเขาเลมเอกสาร หมายเลข
ครุภัณฑ 7490-002-0004-4/40
23325 ขออนุมัติเบิกคาหมึกเครื่องพิมพ สําหรับใชงานพิมพเอกสารตางๆ
ภายในสํานักงาน
23326 ขออนุมัติลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากทางกอง
บริการการศึกษายังไมเคยลางทําความสะอาดเปนจํานวนมาก จึง
จําเปนตองลางเพื่อยืดอายุการใชงานและประหยัดพลังงาน
23327 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล เพื่อใชสําหรับโครงการ รอยรักรวมใจ
สายใยมุทิตา 2564 ในวันที่ 16 ก.ย. 64

32,260.00

32,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080157

03/09/2021

-

-

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0206064090030

03/09/2021

-

-

13,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206064090025

03/09/2021

-

-

13,300.00

หน ้า 2237

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23328 ขออนุมัติจัดทํากรอบรูปหลวงพอโสธร เพื่อใชสําหรับแจกผูเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานอธิการบดี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,400.00 เฉพาะเจาะจง คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064090032
03/09/2021 -

59,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ

PR0206064090109

14/09/2021

-

-

23329 ขออนุมัติจัดจางพิมพหนังสือเกียรติภูมิแหงบูรพา 2564 เพื่อแจกใหกับผู
เกษียณอายุ และสวนงานตางๆ ที่มารวมงานเกีบรติภูมิแหงบูรพา 2564

59,000.00

23330 ขออนุมัติจัดซื้อพวงมาลัยขอมือ 8 แฉก เพื่อมอบใหกับผูเกษียณอายุ
ราชการ ในโครงการ เกียรติภูมิแหงบูรพา ในวันที่ 23 ก.ย. 64
23331 ขออนุมัติจัดซื้ออับชะลอม เพื่อมอบใหกับผูเกษียณอายุราชการ ใน
โครงการ เกียรติภูมิแหงบูรพา ในวันที่ 23 ก.ย. 64
23332 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล เพื่อใชงานเกษียณอายุราชการ/การปฏ บัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
23333 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารตางๆ ของงานมาตรฐานและจริยธรรมการ
วิจัย และงานตางๆ ของกองวิจัยฯ

1,760.00

1,760.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต

PR0206064090123

15/09/2021

-

-

1,540.00

1,540.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ

PR0206064090124

15/09/2021

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206064090178

21/09/2021

-

-

76,500.00

76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206064080046

06/09/2021

-

-

27,240.00

27,240.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064090202

23/09/2021

-

-

PR2600064090028

08/09/2564

-

-

PR2600064090027
PR2600064090030

08/09/2564
10/09/2564

-

-

1.พลอยการพิมพ 2.นายสุภักตร ประหยัดจิตร PR2600064090038
3.หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองแกรนด 4.บิ๊กซี ซูเปอร
เซ็นเตอร บมจ. (สาขาจันทบุร)ี 5.รานเจเบิรด

13/09/2564

-

-

PR2600064090037

13/09/2564

-

-

PR2600064090036

13/09/2564

-

-

23334 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาปกเย็บเลม
23335 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมครุภัณฑภายในหองพัก อาคารหอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
23336 ขอความเห็นชอบจัดจางเปลี่ยนกระจกหองประชุม 206
23337 ขอความเห็นชอบจัดจางชางทาสีภายในหองพักอาคารหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ
23338 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุสําหรับใชในโครงการ U2T ตานภัยโควิด
ของตําบล บอพุ

23339 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุสําหรับใชในโครงการ U2T ตานภัยโควิด
ของตําบล พลวงทอง
23340 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุสําหรับใชในโครงการ U2T ตานภัยโควิด
ของตําบล บอกวางทอง

4,200.00
2,675.00
80,105.80
9,357.00

10,000.00
10,000.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร
2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด
80,105.80 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร
9,357.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บอทองอิงคเจ็ท 2.นางสาวพัชรี หมื่นยุทธ 3.
นางสาวเนตรทราย แววนิล
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคจิก (ไทยแลนด) จํากัด
หน ้า 2238

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23341 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุสําหรับใชในโครงการ U2T ตานภัยโควิด
ของตําบล บางเตย

23342
23343
23344
23345
23346
23347
23348

ขอความเห็นชอบจัดหาหนังสือเรียน
ขอความเห็นชอบจัดหาหนังสือเรียน
ขอความเห็นชอบจัดหาหนังสือเรียน
ขอความเห็นชอบในการจัดหาตนไม
ขอความเห็นชอบจัดหาหนังสือเรียน
ขอความเห็นชอบจัดหาพวงหรีด
จัดซื้อกุญแจลิ้นตาย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.ศูนยการแพทยธนบุรี 2.บริษัท บี.แอล. พาณิชย PR2600064090035
13/09/2564 พัทยา จํากัด 3.เซฟทเคมีและบรรจุภัณฑ 4.ครูนี
อิงคเจ็ท 5.บริษัท ไอแคร เฮลท จํากัด 6.ราน
PackagingABC.TH 7.นางวิจิตร นุชพงษ 8.บริษัท
แสนสุขปริ้นติ้ง จํากัด

7,020.00
68,330.00
70,903.00
5,000.00
82,850.00
1,549.00
335.00

7,020.00 เฉพาะเจาะจง
68,330.00 เฉพาะเจาะจง
70,903.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
82,850.00 เฉพาะเจาะจง
1,549.00 เฉพาะเจาะจง
335.00 เฉพาะเจาะจง

23349 ขอความเห็นชอบซอมแซมระบบ Computer Network และ Wireless
LAN
23350 ขอความเห็นชอบซอมแซมระบบกลองวงจรปด/CCTV
23351 ขอความเห็นชอบซอมแซมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
23352 ขอความเห็นชอบซอมแซมระบบเสียงภายในอาคาร/PA System
23353 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
23354 ขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบไมกั้นอัตโนมัติ
23355 ขอจางซอมเครื่องปรับอากาศหอง QS2-408

18,190.00

23356
23357
23358
23359
23360

คาโลจํานวน 2 ชุด
คาของที่ระลึก จํานวน 2 ชุด
คาทําเลมสูจิบัตร จํานวน 10 เลม
ขอซื้อ Zoom Meeting EDU Plus
ขออนุมัติจัดจางทํานามบัตรผูบริหาร จํานวน 600 ใบ

บริษัท เอเซียบุคส จํากัด
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เพียงไพร พันธุไม
ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จํากัด
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR2600064090062
PR2600064090066
PR2600064090063
PR2600064090068
PR2600064090065
PR2600064090086
PR2603064090001

22/09/2564
22/09/2564
22/09/2564
22/09/2564
22/09/2564
28/09/2564
03/09/2564

-

-

18,190.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO2603064090002

13/09/2564

-

-

95,123.00
31,030.00
12,626.00
48,000.00
67,677.50
3,167.20

95,123.00 เฉพาะเจาะจง
31,030.00 เฉพาะเจาะจง
12,626.00 เฉพาะเจาะจง
48,000.00 เฉพาะเจาะจง
67,677.50 เฉพาะเจาะจง
3,167.20 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน เทคนิค
นิวทาวน เทคนิค
นิวทาวน เทคนิค
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
หางหุนสวนจํากัด เจริญเทค 559
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PO2603064090007
PR2603064090002
PO2603064090006
PO2603064090008
PR2600064090076
PR0500064090030

13/09/2564
13/09/2564
13/09/2564
16/09/2564
23/09/2564
10/09/2564

-

-

2,000.00
3,582.00
400.00
72,000.00
3,750.00

3000 เฉพาะเจาะจง
4000 เฉพาะเจาะจง
800 เฉพาะเจาะจง
72,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,750.00 เฉพาะเจาะจง

รานเสียงศักดิ์บล็อค
บริษัท ออโรรา ดีไซน จํากัด
นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0500064090030
PR0500064090030
PR0500064090030
PO0500064090003
PR0206065100009

10/09/2564
10/09/2564
10/09/2564
23/09/2564
06/10/2021

-

-

หน ้า 2239

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23361 ขออนุมัติจัดซื้อจาง จัดและตกแตงสถานที่ พวงมาลัย และดอกกุหลาบ
จํานวน 1 งาน
23362 ขออนุมัติจัดซื้อ คาสิทธิ์เขาใชงาน จํานวน 1 งาน
23363 ขออนุมัติจัดจางแตงหนา ทําผม และเชาชุด จํานวน 2 คน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065100007
06/10/2021 -

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100006

06/10/2021

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนนภา มุสิกสาร

PR0206065100008

06/10/2021

-

-

PO0206065100037

06/10/2021

-

-

PR0206065100034

08/10/2021

-

-

23364 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน/เย็น และดูแลหองประชุม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
23365 ขออนุมัติจัดซื้อ กรอบรูป และอัดภาพ จํานวน 2 รายการ

96,000.00

23366 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ

41,195.00

41,195.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206065100053

11/10/2021

-

-

23367 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ 2 รายการ

66,550.00

66,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100055

11/10/2021

-

-

23368 ขออนุมัติจัดซื้อ สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
23369 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet CE285A 2 กลอง

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จํากัด

PR0206065100056

11/10/2021

-

-

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100088

14/10/2021

-

-

23370 ขออนุมัติจัดจาง บํารุงรักษาโปรแกรมระบบการสงเอกสาร และเลขที่
หนังสือ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย Online ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

85,600.00

PO0206065100036

18/10/2021

-

-

PR0206065100181

20/10/2021

-

-

PR0206065100202

26/10/2021

-

-

2,300.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค สังขทอง
2,300.00 เฉพาะเจาะจง X-FRAMES/สหภาพ ดิจิตอลเวิลด

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด

23371 ขออนุมัติจัดจางสลับปายไวนิลประชาสัมพันธ ขนาด 13*3 ม. จํานวน 1
งาน
23372 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดตรวจหาเชื้อโควิค-19 จํานวน 1 กลอง

1,500.00

23373 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกสําหรับเครื่องโทรสาร Brother TN-2260 จํานวน
2 กลอง
23374 ขออนุมัติเบิกคาเชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100231

28/10/2021

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0206064100002

07/10/2020

-

-

800.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
800.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

หน ้า 2240

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23375 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารในการ
ปฏิบัติงานตางๆ ของบุคลากรกองแผนงาน
23376 ขออนุมัติเบิกซื้อปลั๊กไฟ เพื่อสําหรับเสียบเชื่อมตอคอมพิวเตอรใชใน
หองผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารยุทธศาสตรและวางแผน
พัฒนาและหองผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนา
23377 ขออนุมัติเบิกซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏ บัติงานของผูบริหาร
กองแผนงาน
23378 ขออนุมัติเบิกตรางยางหมึกในตัว เนื่องจากเปลี่ยนผูบริหารใหม จึงทํา
ตราประทับใหม เพื่อใชประทับตราเอกสารตางๆ
23379 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 4 รายการ
23380 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเปลี่ยนยางในรถแทรคเตอร ทะเบียน ต2236 ชลบุรี
23381 ขออนุมัติเบิกเงินคาเหล็กกลอง จํานวน 2 รายการ
23382 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 8 รายการ
23383 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 14 รายการ
23384 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถหกลอ ทะเบียน 40-0917 ชลบุรี
23385 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางซอมระบบไฟฟา โรงสูบ 1 (หอพักเทาทอง 50
ป) จํานวน 1 งาน
23386 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมรถตูชางไฟฟา ทะเบียน ย-4527 ชลบุรี เปลี่ยน
แบตเตอรี่
23387 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุอปกรณในการทําความสะอาด จํานวน 6
รายการ
23388 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารเขาเลมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามงบประมาณรายไดที่ไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 25 ลานบาท
23389 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต อาคาร
ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ
23390 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
42,900.00
1,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

42,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065100018
06/10/2021 PR0206065100010

06/10/2021

-

-

916.00

916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR0206065100014

06/10/2021

-

-

710.00

710.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206065100183

20/10/2021

-

-

535.00
2,354.00

535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
2,354.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต

PR0206065100059
PR0206065100062

11/10/2021
11/10/2021

-

-

2,107.90
3,485.00
4,809.70
1,800.00
6,634.00

2,107.90 เฉพาะเจาะจง
3,485.00 เฉพาะเจาะจง
4,809.70 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
6,634.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206065100133
PR0206065100132
PR0206065100130
PR0206065100185
PR0206065100192

17/10/2021
17/10/2021
17/10/2021
21/10/2021
24/10/2021

-

-

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี

PR0206065100191

24/10/2021

-

-

1,476.60

1,476.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR0206065100193

24/10/2021

-

-

3,105.00

3,105.00 เฉพาะเจาะจง รานตนกลากอปป

PR0209065100001

06/10/2021

-

-

PO0209065100001

06/10/2021

-

-

PR0209065100016

11/10/2021

-

-

27,285.00
9,000.00

รานไถเส็ง
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
รานบุญยิ่งยานยนต
บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันพจน ทองนอก

หน ้า 2241

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23391 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100007
11/10/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริวัติ วิสูตรตระการ

PR0209065100008

11/10/2021

-

-

23392 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

23393 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรดา มุงดี

PR0209065100013

11/10/2021

-

-

23394 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209065100017

11/10/2021

-

-

23395 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย กําไร

PR0209065100014

11/10/2021

-

-

23396 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ศรีจันทร

PR0209065100010

11/10/2021

-

-

23397 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209065100009

11/10/2021

-

-

23398 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธันวา เพ็ชรเจริญ

PR0209065100006

11/10/2021

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์บริการ

PR0209065100022

14/10/2021

-

-

545.66

545.66 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค(วัฒนานคร)

PR0209065100026

18/10/2021

-

-

23399 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเกลียวไฮโดรลิครถไถ
หมายเลขทะเบียน ตค 4888 สระแกว
23400 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาซอมแซมกระแสไฟฟาขัดของ

หน ้า 2242

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23401 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,226.00

23402 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

2,000.00

23403 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงาน (นางกนกศรี
มั่นจิตร)
23404 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

99,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,226.00 เฉพาะเจาะจง รานหนุม ไดนาโม ,รานสมสวนบูติค
รานดี ดี วัฒนา,รานศรีทอง
น้ําดื่มตรา โฟกัส บานคลองมะนาว
2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100028
21/10/2021 -

PR0209065100027

21/10/2021

-

-

99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกนกศรี มั่นจิตร

PO0209065100005

28/10/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209065100117

29/10/2021

-

-

23405 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209065100131

29/10/2021

-

-

23406 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญญาพร สาประเสริฐ

PR0209065100076

29/10/2021

-

-

23407 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี หัสดง

PR0209065100078

29/10/2021

-

-

23408 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209065100083

29/10/2021

-

-

23409 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ แทนค่ํา

PR0209065100091

29/10/2021

-

-

23410 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงศ บุรมศรี

PR0209065100084

29/10/2021

-

-

หน ้า 2243

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23411 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100079
29/10/2021 -

23412 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209065100086

29/10/2021

-

-

23413 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒณ จิตสัตย

PR0209065100081

29/10/2021

-

-

23414 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ซารัมย

PR0209065100089

29/10/2021

-

-

23415 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ฉาวเกียรติ

PR0209065100075

29/10/2021

-

-

23416 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ แหวนประเสริฐ

PR0209065100105

29/10/2021

-

-

23417 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตทิยา มะโนรัตน

PR0209065100048

29/10/2021

-

-

23418 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

PR0209065100113

29/10/2021

-

-

23419 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209065100115

29/10/2021

-

-

23420 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารตรี ทูคํามี

PR0209065100106

29/10/2021

-

-

หน ้า 2244

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23421 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100114
29/10/2021 -

23422 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209065100107

29/10/2021

-

-

23423 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญญดา ถาวรยิ่ง

PR0209065100067

29/10/2021

-

-

23424 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําดวน ใสจอมศรี

PR0209065100071

29/10/2021

-

-

23425 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชลีนา จันทรหอม

PR0209065100073

29/10/2021

-

-

23426 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209065100072

29/10/2021

-

-

23427 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซ อมแซมหมอน้ํารถไถ หมายเลข
ทะเบียน ตค 4888 สระแกว
23428 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์ บริการ

PR0209065100050

29/10/2021

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกาญจนาพร ศิริจันทร

PR0209065100100

29/10/2021

-

-

23429 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

PR0209065100099

29/10/2021

-

-

23430 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209065100101

29/10/2021

-

-

หน ้า 2245

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23431 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100102
29/10/2021 -

23432 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209065100140

29/10/2021

-

-

23433 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน บัวศรี

PR0209065100137

29/10/2021

-

-

23434 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข จูมพิมาย

PR0209065100138

29/10/2021

-

-

23435 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

PR0209065100145

29/10/2021

-

-

23436 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนิติ นาคเจริญพีรวิ

PR0209065100136

29/10/2021

-

-

23437 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209065100077

29/10/2021

-

-

23438 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เจนการ

PR0209065100082

29/10/2021

-

-

23439 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสวรรณ วันเพ็ญ

PR0209065100092

29/10/2021

-

-

23440 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา ปุดตะ

PR0209065100080

29/10/2021

-

-

หน ้า 2246

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23441 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรญา ชมดอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100095
29/10/2021 -

23442 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ บุรีรัตน

PR0209065100085

29/10/2021

-

-

23443 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

PR0209065100087

29/10/2021

-

-

23444 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหพรรธน อมรพลัง

PR0209065100088

29/10/2021

-

-

23445 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

PR0209065100094

29/10/2021

-

-

23446 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

PR0209065100090

29/10/2021

-

-

23447 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209065100127

29/10/2021

-

-

23448 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209065100121

29/10/2021

-

-

23449 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา หุนประการ

PR0209065100122

29/10/2021

-

-

23450 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนียวรรณ สังขทุม

PR0209065100119

29/10/2021

-

-

หน ้า 2247

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23451 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพสุดา แกวแกมจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100123
29/10/2021 -

23452 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละอองดาว แดง

PR0209065100128

29/10/2021

-

-

23453 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209065100120

29/10/2021

-

-

23454 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209065100126

29/10/2021

-

-

23455 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล วังภูงา

PR0209065100125

29/10/2021

-

-

23456 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสณพัชร ศิริวงษพานิชย

PR0209065100124

29/10/2021

-

-

23457 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209065100065

29/10/2021

-

-

23458 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร หุนประการ

PR0209065100068

29/10/2021

-

-

23459 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

PR0209065100070

29/10/2021

-

-

23460 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

PR0209065100066

29/10/2021

-

-

หน ้า 2248

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23461 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน ศุภารัตนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100069
29/10/2021 -

23462 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209065100112

29/10/2021

-

-

23463 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209065100110

29/10/2021

-

-

23464 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209065100108

29/10/2021

-

-

23465 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209065100109

29/10/2021

-

-

23466 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209065100111

29/10/2021

-

-

23467 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ดีสงคราม

PR0209065100043

29/10/2021

-

-

23468 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209065100055

29/10/2021

-

-

23469 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209065100056

29/10/2021

-

-

23470 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209065100057

29/10/2021

-

-

หน ้า 2249

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23471 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100058
29/10/2021 -

23472 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209065100051

29/10/2021

-

-

23473 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209065100054

29/10/2021

-

-

23474 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภี

PR0209065100052

29/10/2021

-

-

23475 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

PR0209065100053

29/10/2021

-

-

23476 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

PR0209065100059

29/10/2021

-

-

23477 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หทัยชนก โสภี

PR0209065100049

29/10/2021

-

-

23478 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา เพ็ชรเจริญ

PR0209065100040

29/10/2021

-

-

23479 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209065100041

29/10/2021

-

-

23480 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายญาณาธิป เหลืองวิไล

PR0209065100042

29/10/2021

-

-

หน ้า 2250

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23481 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065100037
29/10/2021 -

23482 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209065100039

29/10/2021

-

-

23483 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิสา รุธิระวุฒิ

PR0209065100134

29/10/2021

-

-

23484 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209065100118

29/10/2021

-

-

23485 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209065100135

29/10/2021

-

-

23486 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209065100129

29/10/2021

-

-

23487 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209065100130

29/10/2021

-

-

23488 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209065100132

29/10/2021

-

-

23489 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209065100133

29/10/2021

-

-

23490 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209065100116

29/10/2021

-

-

หน ้า 2251

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23491 เชาเครื่องถายเอกสารสํานักงานหอพักนิสิต 1 เครื่อง จํานวน 12 งวด
(ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)
23492 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีจําเปนเรงดวน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
60,000.00
700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0218065100004 06/10/2564 -

700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR0218065100017

19/10/2564

-

-

23493 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ

36,100.00

36,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0218065100018

19/10/2564

-

-

23494 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 ชนิด

18,340.00

18,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218065100019

19/10/2564

-

-

23495 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0218065100020

19/10/2564

-

-

23496 ขอความเห็นชอบจัดจาง และขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซม
เครื่องปรับอากาศ
23497 ขออนุมัติจัดจางบริการออกแบบนิตยสาร จํานวน 1 งาน

4,922.00

PR0206065100033

08/10/2021

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร

PR0206065100080

14/10/2021

-

-

23498 ขออนุมัติจัดจาง แปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 งาน

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทริเชีย วิสเซอร

PR0206065100081

14/10/2021

-

-

PR0206065100108

15/10/2021

-

-

PR0206065100109

15/10/2021

-

-

23499 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
23500 ขออนุมัติจัดจางทํา ฉากถายรูปโครงสรางไมฯ จํานวน 1 งาน

1,440.00
48,000.00

เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

23501 ขออนุมัติจัดจางทําตรายางหมึกในตัว 4 อัน

1,520.00

1,520.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206065100106

15/10/2021

-

-

23502 ขออนุมัติจัดซื้อสารละลายเติมเครื่องพนหมอก 5 ลิตร และซอมเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ รวม 2 งาน
23503 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206065100104

15/10/2021

-

-

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206065100107

15/10/2021

-

-

23504 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

777.00

777.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206065100140

18/10/2021

-

-

23505 ขออนุมัติจัดซื้อ ไสปากกา จํานวน 12 อัน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR0206065100216

27/10/2021

-

-

หน ้า 2252

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23506 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึก จํานวน 20 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065100215
27/10/2021 -

23507 ขออนุมัติจัดจางเหมาจัดทํารูปเลม จํานวน 3 เลม โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจ องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช จันทเดิม
1,500 บาท

ราคาจาง โครงการบริการวิชาการ 06/10/2564

-

-

23508 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่มของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย
3,500 บาท

ราคาจาง

PR0300065100010

07/10/2564

-

-

23509 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาและแกไขลิฟตโดยสาร อาคาร
สหศึกษา (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 1) จํานวน 2 เครื่อง และ
อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2) จํานวน
2 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด ราคาจาง PO0300065100002
64,200 บาท

07/10/2564

-

-

23510 ขออนุมัติจางเหมาบริการปองกันกําจัดหนู, แมลงสาบ, มด และปลวก
อาคารสหศึกษา (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 1) และอาคาร ดร.ผาสุข
กุลละวณิชย (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 2) (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน เพสท เมเนจเมนท จํากัด
ราคาจาง 27,820 บาท

PO0300065100004

07/10/2564

-

-

ราคาจาง 270 PR0300065100014

14/10/2564

-

-

โครงการบริการวิชาการ 15/10/2564

-

-

23511 ขออนุมัติจัดจางทําลูกกุญแจของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

270.00

270.00 เฉพาะเจาะจง รานกมล การกุญแจ
บาท

23512 ขออนุมัติจัดจางทําเลมรายงาน คาถายเอกสาร โครงการประเมินความ
พึงพอใจ เทศบาลเมืองพนัสนิคม

1,780.00

1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ
1,780 บาท

23513 ขออนุมัติจางเหมาบริการฉีดพนยาฆาเชื้อภายในอาคารสหศึกษา (คณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร 1)

31,426.00

31,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน เนสท เมเนจเมนท จํากัด
PO0300065100005
ราคาจาง 31,426 บาท

19/10/2564

-

-

23514 ขออนุมัติจัดซื้อตูเอกสาร 15 ลิ้นชัก ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
12,000 บาท

19/10/2564

-

-

หน ้า 2253

ราคาจาง

ราคาซื้อ

PO0300065100006

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23515 ขออนุมัติจัดจางยายสวิทชไฟฟา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

23516 ขออนุมัติจัดซื้อบอรดไมกอก คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

23517 ขออนุมัติจัดซื้อโตะมานั่งหินออน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,800.00

9,098.60

35,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค
4,800 บาท
9,098.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
9,098.60 บาท
35,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกธรรมศิลป
35,000 บาท

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300065100020
28/10/2564 -

ราคาซื้อ PR0300065100021

28/10/2564

-

-

ราคาซื้อ

PO0300065100007

28/10/2564

-

-

23518 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300065100026

29/10/2564

-

-

23519 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300065100027

29/10/2564

-

-

23520 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300065100028

29/10/2564

-

-

23521 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300065100029

29/10/2564

-

-

23522 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
9,000 บาท

PR0300065100030

29/10/2564

-

-

23523 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300065100031

29/10/2564

-

-

23524 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

ราคาจาง PR0300065100032

29/10/2564

-

-

หน ้า 2254

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23525 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
5,000 บาท

23526 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
5,000 บาท

23527 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
5,000 บาท

23528 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
15,000 บาท

23529 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
15,000 บาท

23530 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
15,000 บาท

23531 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท

23532 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

23533 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
15,000 บาท

23534 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
15,000 บาท
หน ้า 2255

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
ราคาจาง PR0300065100033
29/10/2564 -

ราคาจาง

PR0300065100034

29/10/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065100035

29/10/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065100036

30/10/2564

-

-

PR0300065100037

30/10/2564

-

-

ราคาจาง PR0300065100038

30/10/2564

-

-

PR0300065100039

30/10/2564

-

-

PR0300065100040

30/10/2564

-

-

ราคาจาง PR0300065100041

30/10/2564

-

-

30/10/2564

-

-

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

PR0300065100042

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23535 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

23536 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

23537 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยา จันรอด
15,000 บาท

23538 ขออนุมัติซื้อกระจกสําหรับวางบนโตะทํางาน
23539 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

525.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
ราคาจาง PR0300065100043
30/10/2564 -

ราคาจาง

PR0300065100044

30/10/2564

-

-

ราคาจาง PR0300065100045

30/10/2564

-

-

PR0400065100001

06/10/2564

-

-

525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนเตอรกลาส (ชลบุร)ี จํากัด 525.00

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00

PR0400065100007

07/10/2564

-

-

23540 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 700.00

PR0400065100008

07/10/2564

-

-

23541 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

730.00

730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 730.00

PR0400065100009

07/10/2564

-

-

23542 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400065100010

07/10/2564

-

-

23543 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก
23544 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา
23545 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ
23546 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล
23547 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง สาธิตา โชตะสิทธิ์ 1,000.00

PR0400065100011

07/10/2564

-

-

19,600.00

19,600.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ 19,600.00

PR0400065100012

07/10/2564

-

-

8,902.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 8,902.40 PR0400065100026

12/10/2564

-

-

8,902.40
500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

PR0400065100030

12/10/2564

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00

PR0400065100047

14/10/2564

-

-

หน ้า 2256

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
23548 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต ''ฮิตาชิ'' ณ อาคารหอพัก
30,000.00
คณะพยาบาลศาสตร
23549 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต ''มิตซูบิช'ิ ' ณ อาคาร
32,956.00
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
23550 ขออนุมัติจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
72,000.00
23551 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

32,000.00

23552 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0400065100007 15/10/2564 -

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
30,000
32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PO0400065100008
32,956.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสเค คลีนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
PO0400065100009
72,000.00
32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 32,000.00
PR0400065100062
400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 400.00

15/10/2564

-

-

15/10/2564

-

-

18/10/2564

-

-

PR0400065100064

19/10/2564

-

-

23553 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00

PR0400065100066

19/10/2564

-

-

23554 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต ''ฟูจิเทค'' ณ อาคาร ผศ.
นพรัตน ผลาพิบูลย คณะพยาบาลศาสตร (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
29,960.00

PO0400065100015

19/10/2564

-

-

23555 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจสอบบัญชีการเงิน

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ แอคเคานติ้ง โซลูชั่น จํากัด
14,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 2,000.00

PR0400065100076

19/10/2564

-

-

PR0400065100077

20/10/2564

-

-

23556 ขออนุมัติซื้อพวงมาลัยและดอกไม

2,000.00

23557 ขออนุมัติจางทําตรายาง

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีสุรชัยพานิช 2,150.00

PR0400065100078

21/10/2564

-

-

630.57

630.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด (สาขาบางแสน)
630.57
1,166.45 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,166.45

PR0400065100086

21/10/2564

-

-

PR0400065100107

26/10/2564

-

-

PR0400065100110

28/10/2564

-

-

PR0400065100111

28/10/2564

-

-

23558 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชา
23559 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา
23560 ขออนุมัติซื้อวัสดุ
23561 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

1,166.45
168.00
2,200.00

168.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมใจเจริญรุงเรือง จํากัด 136.00
2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,781.00

หน ้า 2257

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23562 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม
23563 ขออนุมัติซื้อกระจกสําหรับติดอาคาร
23564 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00
1,386.00
150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 2,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065100120
28/10/2564 -

1,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนเตอรกลาส (ชลบุร)ี จํากัด 1,386.00

PR0400065100129

29/10/2564

-

-

PR0400065100130

29/10/2564

-

-

150.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.เจริญผล 150.00

23565 จางเหมาบริการปองกันกําจัด ปลวก หนู อาคารเรียน 60 พรรษามหา
ราชินี 2 และอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตึก
ศาสตราจารยกระแสร มาลยาภรณ)

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด

PO0500065100002

15/10/2564

-

-

23566 จางบริการบํารุงรักษาและแกไขลิฟตโดยสาร อาคารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (ตึกศาสตราจารยกระแสร มาลยาภรณ)

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด

PO0500065100003

15/10/2564

-

-

23567 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล จันมา

PR0600065100059

01/10/2021

-

-

23568 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600065100064

01/10/2021

-

-

23569 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600065100040

01/10/2021

-

-

23570 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600065100037

01/10/2021

-

-

หน ้า 2258

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23571 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100022
01/10/2021 -

23572 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600065100058

01/10/2021

-

-

23573 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600065100034

01/10/2021

-

-

23574 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600065100061

01/10/2021

-

-

23575 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600065100036

01/10/2021

-

-

23576 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600065100053

01/10/2021

-

-

23577 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600065100024

01/10/2021

-

-

หน ้า 2259

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23578 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100043
01/10/2021 -

23579 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

PR0600065100013

01/10/2021

-

-

23580 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600065100038

01/10/2021

-

-

23581 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600065100033

01/10/2021

-

-

23582 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600065100051

01/10/2021

-

-

23583 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600065100042

01/10/2021

-

-

23584 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600065100028

01/10/2021

-

-

หน ้า 2260

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23585 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100062
01/10/2021 -

23586 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600065100020

01/10/2021

-

-

23587 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600065100057

01/10/2021

-

-

23588 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600065100017

01/10/2021

-

-

23589 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600065100056

01/10/2021

-

-

23590 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600065100063

01/10/2021

-

-

23591 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600065100060

01/10/2021

-

-

หน ้า 2261

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23592 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100026
01/10/2021 -

23593 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600065100029

01/10/2021

-

-

23594 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600065100050

01/10/2021

-

-

23595 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600065100018

01/10/2021

-

-

23596 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600065100016

01/10/2021

-

-

23597 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600065100021

01/10/2021

-

-

23598 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600065100012

01/10/2021

-

-

หน ้า 2262

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23599 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100048
01/10/2021 -

23600 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600065100054

01/10/2021

-

-

23601 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600065100045

01/10/2021

-

-

23602 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

PR0600065100023

01/10/2021

-

-

23603 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600065100046

01/10/2021

-

-

23604 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

PR0600065100019

01/10/2021

-

-

23605 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600065100025

01/10/2021

-

-

หน ้า 2263

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23606 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตรดา บุญผาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100065
01/10/2021 -

23607 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน สุขประดิษฐ

PR0600065100066

01/10/2021

-

-

23608 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600065100004

01/10/2021

-

-

23609 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพัฒน ภุชชงค

PR0600065100005

01/10/2021

-

-

23610 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี

PR0600065100010

01/10/2021

-

-

23611 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ เลิศโพธิ์ดํารงชัย

PR0600065100008

01/10/2021

-

-

PR0600065100006

01/10/2021

-

-

23612 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

หน ้า 2264

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23613 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญมาศ คุซิตา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100009
01/10/2021 -

23614 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600065100031

01/10/2021

-

-

23615 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600065100032

01/10/2021

-

-

23616 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600065100003

01/10/2021

-

-

23617 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

PR0600065100039

01/10/2021

-

-

23618 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600065100035

01/10/2021

-

-

23619 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600065100052

01/10/2021

-

-

หน ้า 2265

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23620 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100049
01/10/2021 -

23621 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600065100014

01/10/2021

-

-

23622 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600065100030

01/10/2021

-

-

23623 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

PR0600065100047

01/10/2021

-

-

23624 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600065100041

01/10/2021

-

-

23625 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

PR0600065100044

01/10/2021

-

-

23626 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600065100011

01/10/2021

-

-

หน ้า 2266

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23627 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100027
01/10/2021 -

23628 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600065100015

01/10/2021

-

-

23629 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรณิชา ชํานิงาน

PR0600065100001

01/10/2021

-

-

23630 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศวดี นิ่มนวล

PR0600065100002

01/10/2021

-

-

23631 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ฉายา

PR0600065100055

01/10/2021

-

-

23632 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

PR0600065100128

04/10/2021

-

-

23633 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600065100130

04/10/2021

-

-

หน ้า 2267

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23634 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100073
04/10/2021 -

23635 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

PR0600065100089

04/10/2021

-

-

23636 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600065100117

04/10/2021

-

-

23637 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

PR0600065100082

04/10/2021

-

-

23638 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

PR0600065100072

04/10/2021

-

-

23639 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600065100083

04/10/2021

-

-

23640 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600065100107

04/10/2021

-

-

หน ้า 2268

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23641 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100096
04/10/2021 -

23642 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600065100113

04/10/2021

-

-

23643 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600065100115

04/10/2021

-

-

23644 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600065100075

04/10/2021

-

-

23645 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600065100108

04/10/2021

-

-

23646 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600065100093

04/10/2021

-

-

23647 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600065100114

04/10/2021

-

-

หน ้า 2269

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23648 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100076
04/10/2021 -

23649 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600065100081

04/10/2021

-

-

23650 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600065100079

04/10/2021

-

-

23651 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600065100112

04/10/2021

-

-

23652 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600065100094

04/10/2021

-

-

23653 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600065100070

04/10/2021

-

-

23654 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600065100109

04/10/2021

-

-

หน ้า 2270

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23655 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100078
04/10/2021 -

23656 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร ทิพยมงคล

PR0600065100091

04/10/2021

-

-

23657 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600065100110

04/10/2021

-

-

23658 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600065100111

04/10/2021

-

-

23659 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 4 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลาศัย คิดอาน

PR0600065100121

04/10/2021

-

-

23660 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 4 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัชฌิมา สังขสุวรรณ

PR0600065100120

04/10/2021

-

-

23661 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลฉัตร พรอมไธสง

PR0600065100098

04/10/2021

-

-

หน ้า 2271

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23662 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิญญา ประภาโต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100101
04/10/2021 -

23663 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา

PR0600065100099

04/10/2021

-

-

23664 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สายทิพย พุมเพชร

PR0600065100104

04/10/2021

-

-

23665 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล ประเสริฐ

PR0600065100102

04/10/2021

-

-

23666 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600065100105

04/10/2021

-

-

23667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 4 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ ทองทวี

PR0600065100119

04/10/2021

-

-

23668 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600065100088

04/10/2021

-

-

หน ้า 2272

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23669 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100090
04/10/2021 -

23670 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600065100087

04/10/2021

-

-

23671 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600065100074

04/10/2021

-

-

23672 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600065100071

04/10/2021

-

-

23673 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600065100077

04/10/2021

-

-

23674 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600065100068

04/10/2021

-

-

23675 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600065100084

04/10/2021

-

-

หน ้า 2273

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23676 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100080
04/10/2021 -

23677 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600065100085

04/10/2021

-

-

23678 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

PR0600065100086

04/10/2021

-

-

23679 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ พละเนียม

PR0600065100118

04/10/2021

-

-

23680 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารยา พรหมจําปา

PR0600065100106

04/10/2021

-

-

23681 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตาพร สุตธัมโม

PR0600065100097

04/10/2021

-

-

23682 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิกา การบรรจง

PR0600065100116

04/10/2021

-

-

หน ้า 2274

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23683 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร ไพรวัลย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100124
04/10/2021 -

23684 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศตายุ คีรีเลิศ

PR0600065100100

04/10/2021

-

-

23685 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายใจ ปนกลาง

PR0600065100095

04/10/2021

-

-

23686 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานันดร โกสุมวัชราภรณ

PR0600065100103

04/10/2021

-

-

23687 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรจีรา รุงโรจน

PR0600065100092

04/10/2021

-

-

23688 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไลลักษณ มิ่งสมร

PR0600065100127

04/10/2021

-

-

23689 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยา โกมาลภัตร

PR0600065100126

04/10/2021

-

-

หน ้า 2275

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23690 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรธิตา แซฮอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100125
04/10/2021 -

23691 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทาวรรณ ผูกศิริ

PR0600065100123

04/10/2021

-

-

23692 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนัญพร อายุยืน

PR0600065100122

04/10/2021

-

-

23693 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทนักศึกษา
จํานวน 9 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

PR0600065100067

04/10/2021

-

-

23694 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

PR0600065100132

04/10/2021

-

-

23695 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600065100131

04/10/2021

-

-

23696 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600065100129

04/10/2021

-

-

หน ้า 2276

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23697 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
23698 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
23699 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100133
04/10/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

PR0600065100138

05/10/2021

-

-

PR0600065100168

05/10/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

23700 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600065100135

05/10/2021

-

-

23701 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600065100147

05/10/2021

-

-

23702 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600065100141

05/10/2021

-

-

23703 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600065100145

05/10/2021

-

-

หน ้า 2277

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23704 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100136
05/10/2021 -

23705 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600065100146

05/10/2021

-

-

23706 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600065100142

05/10/2021

-

-

23707 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600065100134

05/10/2021

-

-

23708 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600065100140

05/10/2021

-

-

23709 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

PR0600065100139

05/10/2021

-

-

23710 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600065100143

05/10/2021

-

-

หน ้า 2278

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23711 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100144
05/10/2021 -

23712 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 ตลาด
น.ส. อรุณศรี ปรีชา
อิเล็กทรอนิกส
(e-market)

PR0600065100176

05/10/2021

-

-

23713 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600065100154

05/10/2021

-

-

23714 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600065100148

05/10/2021

-

-

23715 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600065100170

05/10/2021

-

-

23716 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600065100153

05/10/2021

-

-

23717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

PR0600065100149

05/10/2021

-

-

หน ้า 2279

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23718 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100171
05/10/2021 -

23719 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600065100156

05/10/2021

-

-

23720 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600065100150

05/10/2021

-

-

23721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600065100167

05/10/2021

-

-

23722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600065100180

05/10/2021

-

-

23723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600065100178

05/10/2021

-

-

23724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600065100159

05/10/2021

-

-

หน ้า 2280

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100175
05/10/2021 -

23726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600065100166

05/10/2021

-

-

23727 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

PR0600065100165

05/10/2021

-

-

23728 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600065100162

05/10/2021

-

-

23729 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600065100161

05/10/2021

-

-

23730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600065100155

05/10/2021

-

-

23731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

PR0600065100152

05/10/2021

-

-

หน ้า 2281

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100179
05/10/2021 -

23733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600065100174

05/10/2021

-

-

23734 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600065100151

05/10/2021

-

-

23735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600065100173

05/10/2021

-

-

23736 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600065100169

05/10/2021

-

-

23737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600065100182

05/10/2021

-

-

23738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

PR0600065100157

05/10/2021

-

-

หน ้า 2282

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100158
05/10/2021 -

23740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600065100164

05/10/2021

-

-

23741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600065100172

05/10/2021

-

-

23742 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600065100177

05/10/2021

-

-

23743 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิกร สุริโย

PR0600065100181

05/10/2021

-

-

23744 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

PR0600065100160

05/10/2021

-

-

23745 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600065100163

05/10/2021

-

-

หน ้า 2283

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23746 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
23747 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565
23748 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100137
05/10/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปพัชญา จิตตแกว

PR0600065100196

06/10/2021

-

-

PR0600065100185

06/10/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

23749 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิกานต รังษี

PR0600065100198

06/10/2021

-

-

23750 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 5 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมควร เงินทวม

PR0600065100195

06/10/2021

-

-

23751 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 6 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัตติ พัฒนพารากุล

PR0600065100193

06/10/2021

-

-

23752 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600065100188

06/10/2021

-

-

หน ้า 2284

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23753 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100191
06/10/2021 -

23754 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

PR0600065100186

06/10/2021

-

-

23755 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600065100183

06/10/2021

-

-

23756 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600065100189

06/10/2021

-

-

23757 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600065100190

06/10/2021

-

-

23758 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

PR0600065100194

06/10/2021

-

-

23759 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600065100192

06/10/2021

-

-

หน ้า 2285

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100187
06/10/2021 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600065100184

06/10/2021

-

-

23762 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณัฐตา ปะสิ่งชอบ

PR0600065100197

06/10/2021

-

-

23763 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาลิฟตอาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ จํานวน 1 งาน

62,370.00

62,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

PO0600065100001

11/10/2021

-

-

23764 ขออนุมัติจางเหมาบํารุงรักษาลิฟตอาคารสิรินธร (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2564 - 30 กันยายน 2565) จํานวน 1 งาน
23765 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 30
KVA จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
2565)

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร จํากัด

PO0600065100003

11/10/2021

-

-

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส จํากัด

PO0600065100004

11/10/2021

-

-

23766 ขออนุมัติจางเหมาบํารุงรักษาลิฟตอาคารฟสิกส (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2564 - 30 กันยายน 2565) จํานวน 1 งาน
23767 ขออนุมัติจางบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร อาคารปฏิบัติการ
พื้นฐานและศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร จํานวน 2 เครื่อง (ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

PO0600065100002

11/10/2021

-

-

68,480.00

68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโค จํากัด

PO0600065100005

11/10/2021

-

-

2,416.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนตชลบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
สาขาหนองมนบางพระ
13,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600065100227

12/10/2021

-

-

PR0600065100229

12/10/2021

-

-

PR0600065100236

12/10/2021

-

-

23760 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
23761 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

23768 คาซอมรถตู
23769 วัสดุหมึกพิมพ
23770 ซอมแซมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

2,416.60
13,700.00
4,119.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,119.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะ นิว โซลูชั่น จํากัด
หน ้า 2286

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23771 วัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,000.00

23772 วัสดุ

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟรยู จํากัด

PR0600065100230

12/10/2021

-

-

23773 วัสดุ

99,938.00

99,938.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี

PR0600065100232

12/10/2021

-

-

PR0600065100228

12/10/2021

-

-

PO0600065100017

14/10/2021

-

-

PR0600065100241

14/10/2021

-

-

23774 วัสดุน้ําดื่ม
23775 คาซอมแซมครุภัณฑ
23776 วัสดุ

1,190.00
47,401.00
549

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค

1,190.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค
47,401.00 เฉพาะเจาะจง พีเอส เพาเวอร
549 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100237
12/10/2021 -

23777 จางเหมาบริการ

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันตา พิมพสกุล

PR0600065100245

15/10/2021

-

-

23778 คาจางเหมาบริการ

56,710.00

56,710.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0600065100018

15/10/2021

-

-

23779 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 2 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600065100246

15/10/2021

-

-

23780 ขออนุมัติซื้อ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรี ว.พานิช, บ.บัณฑิตสเตชันเนอรี่ จํากัด PR0600065100257

19/10/2021

-

-

23781 ซื้อครุภัณฑ

31,030.00

PO0600065100022

19/10/2021

-

-

23782 ขออนุมัติซื้อ

4,000.00

PR0600065100258

19/10/2021

-

-

PR0600065100260

20/10/2021

-

-

355 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR0600065100264

20/10/2021

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา แสนเทพ

PR0600065100259

20/10/2021

-

-

23783 ขออนุมัติซื้อชุดหูฟงไมโครโฟน จํานวน 8 ชุด

17,976.00

23784 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 5 รายการ

355

23785 ขออนุมัติซื้อตนพลูดางและตนเงินไหลมา

4,000.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด
4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรี ว.พานิช
17,976.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

หน ้า 2287

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23786 วัสดุ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,974.00

23787 ชุดตรวจโควิด Antigen Test kit (ATK)

50,000.00

23788 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

4,000.00

23789 คาซอมรถตู

588.5

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,974.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว ไบโอซายน จํากัด
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ โอเรียนท บลู
588.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100270
21/10/2021 PO0600065100023

21/10/2021

-

-

PR0600065100274

25/10/2021

-

-

PR0600065100277

25/10/2021

-

-

23790 วัสดุ

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0600065100276

25/10/2021

-

-

23791 วัสดุ 20 รายการ

4,000.00

PR0600065100275

25/10/2021

-

-

23792 วัสดุ

4,532.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก.,บริษัท อิตัลมาร
(ประเทศไทย),รานเจียบฮวด
4,532.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค

PR0600065100272

25/10/2021

-

-

23793 วัสดุ

21,496.00

21,496.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค

PR0600065100271

25/10/2021

-

-

23794 วัสดุ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค

PR0600065100273

25/10/2021

-

-

PO0600065100024

26/10/2021

-

-

23795 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการอื่นๆ

12,412.00

12,412.00 เฉพาะเจาะจง รานกิจประสานเครื่องกรองน้ํา แอนด เซอรวิส

23796 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PR0600065100285

26/10/2021

-

-

23797 ขออนุมัติจาง

1,870.00

1,870.00 เฉพาะเจาะจง รานธรรมพุทธรักษา ออโตกลาส

PR0600065100281

26/10/2021

-

-

23798 ขออนุมัติซื้อ

22,000.00

PR0600065100279

26/10/2021

-

-

PR0600065100284

26/10/2021

-

-

PR0600065100283

26/10/2021

-

-

23799 วัสดุ

3,090.00

23800 วัสดุ

19,480.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น
3,090.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค
19,480.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น
หน ้า 2288

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23801 วัสดุ จํานวน 4 รายการ – คาใชจาย
23802 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,965.42
5,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,965.42 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซายน อุปกรณเคมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100282
26/10/2021 -

5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600065100289

27/10/2021

-

-

23803 เครื่องผลิตโอโซน จํานวน 3 เครื่อง

49,800.00

49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน เจริญศรี

PO0600065100025

27/10/2021

-

-

23804 วัสดุคอมพิวเตอร

57,615.00

57,615.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600065100288

27/10/2021

-

-

23805 คาซอมรถตู

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค

PR0600065100290

27/10/2021

-

-

23806 วัสดุน้ํามันดีเซล

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเล็คทริค

PR0600065100292

28/10/2021

-

-

23807 ขออนุมัติวัสดุอื่นๆ - 5 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจียบฮวด

PR0600065100306

28/10/2021

-

-

23808 ครุภัณฑ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.บี.แอล.เฟอรนิเจอร จํากัด

PR0600065100295

28/10/2021

-

-

23809 ครุภัณฑโตะคอมพิวเตอร

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO0600065100026

28/10/2021

-

-

23810 ซอมเครื่องบันทึกกลองวงจรปด

23,861.00

23,861.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0600065100027

28/10/2021

-

-

23811 วัสดุ

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600065100293

28/10/2021

-

-

23812 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600065100345

29/10/2021

-

-

23813 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600065100490

29/10/2021

-

-

หน ้า 2289

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23814 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100474
29/10/2021 -

23815 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

PR0600065100454

29/10/2021

-

-

23816 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

PR0600065100395

29/10/2021

-

-

23817 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600065100458

29/10/2021

-

-

23818 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600065100406

29/10/2021

-

-

23819 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600065100430

29/10/2021

-

-

23820 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

PR0600065100456

29/10/2021

-

-

หน ้า 2290

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23821 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100392
29/10/2021 -

23822 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600065100398

29/10/2021

-

-

23823 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600065100440

29/10/2021

-

-

23824 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600065100377

29/10/2021

-

-

23825 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600065100374

29/10/2021

-

-

23826 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600065100421

29/10/2021

-

-

23827 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600065100486

29/10/2021

-

-

หน ้า 2291

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23828 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100372
29/10/2021 -

23829 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600065100381

29/10/2021

-

-

23830 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

PR0600065100470

29/10/2021

-

-

23831 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600065100437

29/10/2021

-

-

23832 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600065100416

29/10/2021

-

-

23833 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600065100438

29/10/2021

-

-

23834 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600065100439

29/10/2021

-

-

หน ้า 2292

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23835 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100351
29/10/2021 -

23836 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600065100476

29/10/2021

-

-

23837 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600065100419

29/10/2021

-

-

23838 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600065100425

29/10/2021

-

-

23839 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600065100472

29/10/2021

-

-

23840 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600065100493

29/10/2021

-

-

23841 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

PR0600065100400

29/10/2021

-

-

หน ้า 2293

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23842 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100402
29/10/2021 -

23843 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600065100404

29/10/2021

-

-

23844 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600065100445

29/10/2021

-

-

23845 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600065100461

29/10/2021

-

-

23846 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600065100370

29/10/2021

-

-

23847 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600065100442

29/10/2021

-

-

23848 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600065100478

29/10/2021

-

-

หน ้า 2294

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23849 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100468
29/10/2021 -

23850 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600065100435

29/10/2021

-

-

23851 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600065100363

29/10/2021

-

-

23852 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

PR0600065100481

29/10/2021

-

-

23853 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600065100448

29/10/2021

-

-

23854 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600065100384

29/10/2021

-

-

23855 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600065100378

29/10/2021

-

-

หน ้า 2295

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23856 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100432
29/10/2021 -

23857 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600065100464

29/10/2021

-

-

23858 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600065100414

29/10/2021

-

-

23859 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600065100385

29/10/2021

-

-

23860 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

PR0600065100433

29/10/2021

-

-

23861 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600065100488

29/10/2021

-

-

23862 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

PR0600065100441

29/10/2021

-

-

หน ้า 2296

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23863 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100412
29/10/2021 -

23864 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600065100427

29/10/2021

-

-

23865 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

PR0600065100382

29/10/2021

-

-

23866 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600065100424

29/10/2021

-

-

23867 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตรดา บุญผาย

PR0600065100308

29/10/2021

-

-

23868 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน สุขประดิษฐ

PR0600065100311

29/10/2021

-

-

23869 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

PR0600065100318

29/10/2021

-

-

หน ้า 2297

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23870 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพัฒน ภุชชงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100319
29/10/2021 -

23871 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลฉัตร พรอมไธสง

PR0600065100332

29/10/2021

-

-

23872 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี

PR0600065100336

29/10/2021

-

-

23873 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิญญา ประภาโต

PR0600065100328

29/10/2021

-

-

23874 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา

PR0600065100331

29/10/2021

-

-

23875 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สายทิพย พุมเพชร

PR0600065100342

29/10/2021

-

-

23876 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ เลิศโพธิ์ดํารงชัย

PR0600065100339

29/10/2021

-

-

หน ้า 2298

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23877 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100393
29/10/2021 -

23878 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ รัตนาคะ

PR0600065100411

29/10/2021

-

-

23879 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต นิลฉวี

PR0600065100405

29/10/2021

-

-

23880 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ไทยเจริญ

PR0600065100391

29/10/2021

-

-

23881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 4 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลาศัย คิดอาน

PR0600065100387

29/10/2021

-

-

23882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 4 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัชฌิมา สังขสุวรรณ

PR0600065100388

29/10/2021

-

-

23883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณัฐตา ปะสิ่งชอบ

PR0600065100383

29/10/2021

-

-

หน ้า 2299

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิกานต รังษี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100386
29/10/2021 -

23885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตราภรณ รุงโรจน

PR0600065100368

29/10/2021

-

-

23886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตฤทัย ศรีจันทนรักษ

PR0600065100375

29/10/2021

-

-

23887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ ปญญา

PR0600065100344

29/10/2021

-

-

23888 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย พรหมคุณ

PR0600065100362

29/10/2021

-

-

23889 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมจิตร มงคลศรีสะอาด

PR0600065100367

29/10/2021

-

-

23890 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณศรี ปรีชา

PR0600065100314

29/10/2021

-

-

หน ้า 2300

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23891 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สํารวมจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100335
29/10/2021 -

23892 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600065100324

29/10/2021

-

-

23893 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมนันท สืบสกุลกาญจน

PR0600065100353

29/10/2021

-

-

23894 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปยะรัตน สามัญ

PR0600065100359

29/10/2021

-

-

23895 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพะเยาว นิลฉวี

PR0600065100354

29/10/2021

-

-

23896 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี เพียรประเสริฐ

PR0600065100348

29/10/2021

-

-

23897 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองปราชญ

PR0600065100329

29/10/2021

-

-

หน ้า 2301

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23898 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภา สินสวาสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100361
29/10/2021 -

23899 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา คําเพชร

PR0600065100333

29/10/2021

-

-

23900 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร ชิตสมบัติ

PR0600065100346

29/10/2021

-

-

23901 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สมินเย

PR0600065100340

29/10/2021

-

-

23902 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมล บัวศรี

PR0600065100343

29/10/2021

-

-

23903 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีรัตนา พรหมคุณ

PR0600065100326

29/10/2021

-

-

23904 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองปน โมงเมา

PR0600065100347

29/10/2021

-

-

หน ้า 2302

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23905 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ พูลสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100365
29/10/2021 -

23906 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา เภาผลพฤกษ

PR0600065100350

29/10/2021

-

-

23907 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีมาลย สารวุฒิ

PR0600065100371

29/10/2021

-

-

23908 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุตรสดี เตชะมา

PR0600065100341

29/10/2021

-

-

23909 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน จันทรทุง

PR0600065100357

29/10/2021

-

-

23910 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ธูปหอม

PR0600065100366

29/10/2021

-

-

23911 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร หมื่นยุทธ

PR0600065100327

29/10/2021

-

-

หน ้า 2303

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23912 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวิมล จีนบางชาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100325
29/10/2021 -

23913 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา บุญเรือง

PR0600065100360

29/10/2021

-

-

23914 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีพร พิมพโพธิ์กลาง

PR0600065100334

29/10/2021

-

-

23915 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลิน สํารวมจิต

PR0600065100355

29/10/2021

-

-

23916 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแววตา เตียวตํานัก

PR0600065100320

29/10/2021

-

-

23917 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อุทัยทิศ

PR0600065100313

29/10/2021

-

-

23918 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ โตสงค

PR0600065100338

29/10/2021

-

-

หน ้า 2304

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23919 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิโรจ สมุทรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100369
29/10/2021 -

23920 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร รุงโรจน

PR0600065100352

29/10/2021

-

-

23921 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากิจ สินสวาสดิ์

PR0600065100337

29/10/2021

-

-

23922 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ ธนาดุลอธิวัฒน

PR0600065100330

29/10/2021

-

-

23923 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวีร สันติอาภรณ

PR0600065100373

29/10/2021

-

-

23924 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติ ขําดี

PR0600065100321

29/10/2021

-

-

23925 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ ชะรัมย

PR0600065100322

29/10/2021

-

-

หน ้า 2305

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23926 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรยุทธิ์ แพทยพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100376
29/10/2021 -

23927 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีชล รุงโรจน

PR0600065100364

29/10/2021

-

-

23928 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ใจดี

PR0600065100358

29/10/2021

-

-

23929 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจาะ เที่ยงแท

PR0600065100349

29/10/2021

-

-

23930 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 4 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภาพิชญ ทองทวี

PR0600065100312

29/10/2021

-

-

23931 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 5 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมควร เงินทวม

PR0600065100310

29/10/2021

-

-

23932 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 6 เดือนๆละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัตติ พัฒนพารากุล

PR0600065100309

29/10/2021

-

-

หน ้า 2306

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23933 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100380
29/10/2021 -

23934 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

PR0600065100466

29/10/2021

-

-

23935 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

PR0600065100436

29/10/2021

-

-

23936 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600065100483

29/10/2021

-

-

23937 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600065100410

29/10/2021

-

-

23938 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600065100379

29/10/2021

-

-

23939 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600065100408

29/10/2021

-

-

หน ้า 2307

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23940 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100428
29/10/2021 -

23941 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ-เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

PO0600065100036

29/10/2021

-

-

23942 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

12,733.00

12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด

PR0600065100422

29/10/2021

-

-

23943 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกากร การเพียร

PR0600065100484

29/10/2021

-

-

23944 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฎฐณิชา ปุระณะ

PR0600065100491

29/10/2021

-

-

23945 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพชนก วงษา

PR0600065100487

29/10/2021

-

-

23946 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ ยิสารคุณ

PR0600065100467

29/10/2021

-

-

23947 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรณษา แกวเลิศ

PR0600065100494

29/10/2021

-

-

หน ้า 2308

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23948 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนัญพร ละเลิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100492
29/10/2021 -

23949 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิตา สาระดี

PR0600065100485

29/10/2021

-

-

23950 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรีวรรณ เย็นรักษา

PR0600065100503

29/10/2021

-

-

23951 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติกาญจน วิทยประภารัตน

PR0600065100489

29/10/2021

-

-

23952 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน กลัดเจ็ด

PR0600065100496

29/10/2021

-

-

23953 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตน เฉลิมลักษณ

PR0600065100469

29/10/2021

-

-

23954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนินาถ กาญจนโชคศิริกุล

PR0600065100475

29/10/2021

-

-

หน ้า 2309

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา ชมสงวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100482
29/10/2021 -

23956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล อาจทวีคูณ

PR0600065100505

29/10/2021

-

-

23957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา รุณเกตุ

PR0600065100506

29/10/2021

-

-

23958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

PR0600065100504

29/10/2021

-

-

23959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร นุชสละธนดล

PR0600065100473

29/10/2021

-

-

23960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา สรวมประคํา

PR0600065100507

29/10/2021

-

-

23961 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิสา รุงโรจน

PR0600065100479

29/10/2021

-

-

หน ้า 2310

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23962 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธนพรรษ ลี้ชม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100495
29/10/2021 -

23963 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ จันทรวงษา

PR0600065100502

29/10/2021

-

-

23964 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ใจใหญ

PR0600065100498

29/10/2021

-

-

23965 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท สุขจิตร

PR0600065100501

29/10/2021

-

-

23966 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรารัตน เรืองปราชญ

PR0600065100477

29/10/2021

-

-

23967 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600065100480

29/10/2021

-

-

23968 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ จันปุม

PR0600065100499

29/10/2021

-

-

หน ้า 2311

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23969 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
- 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส กิจจินดาหรา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100500
29/10/2021 -

23970 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 5 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ พละเนียม

PR0600065100429

29/10/2021

-

-

23971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารยา พรหมจําปา

PR0600065100434

29/10/2021

-

-

23972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิตาพร สุตธัมโม

PR0600065100452

29/10/2021

-

-

23973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิกา การบรรจง

PR0600065100443

29/10/2021

-

-

23974 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร ไพรวัลย

PR0600065100446

29/10/2021

-

-

23975 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไลลักษณ มิ่งสมร

PR0600065100444

29/10/2021

-

-

หน ้า 2312

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23976 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศตายุ คีรีเลิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100450
29/10/2021 -

23977 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายใจ ปนกลาง

PR0600065100447

29/10/2021

-

-

23978 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรจีรา รุงโรจน

PR0600065100451

29/10/2021

-

-

23979 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรณิชา ชํานิงาน

PR0600065100431

29/10/2021

-

-

23980 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศวดี นิ่มนวล

PR0600065100449

29/10/2021

-

-

23981 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 6 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานันดร โกสุมวัชราภรณ

PR0600065100453

29/10/2021

-

-

23982 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรธิตา แซฮอ

PR0600065100459

29/10/2021

-

-

หน ้า 2313

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23983 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยา โกมาลภัตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100462
29/10/2021 -

23984 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทาวรรณ ผูกศิริ

PR0600065100455

29/10/2021

-

-

23985 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนัญพร อายุยืน

PR0600065100457

29/10/2021

-

-

23986 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 7 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ฉายา

PR0600065100460

29/10/2021

-

-

23987 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 8 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล จันมา

PR0600065100463

29/10/2021

-

-

23988 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 9 เดือนๆละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธณัญญา ถนอมศักดิ์

PR0600065100465

29/10/2021

-

-

23989 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงหทัย ทองสําเร็จ

PR0600065100390

29/10/2021

-

-

หน ้า 2314

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23990 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร สุวินัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100389
29/10/2021 -

23991 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน อังคะนาวิน

PR0600065100418

29/10/2021

-

-

23992 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรางทิวา ผิวอุบล

PR0600065100397

29/10/2021

-

-

23993 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วริศรา ธรรมจักร

PR0600065100396

29/10/2021

-

-

23994 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุกมล ภักดีงาม

PR0600065100399

29/10/2021

-

-

23995 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน เจริญชัยชนะ

PR0600065100413

29/10/2021

-

-

23996 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร ปาระเวก

PR0600065100394

29/10/2021

-

-

หน ้า 2315

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

23997 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ศิริพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100409
29/10/2021 -

23998 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย ชูคําสัตย

PR0600065100407

29/10/2021

-

-

23999 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงอรุณ ประดิษฐโสภา

PR0600065100403

29/10/2021

-

-

24000 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร

PR0600065100423

29/10/2021

-

-

24001 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ เสาทอง

PR0600065100420

29/10/2021

-

-

24002 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค เดชกัลยา

PR0600065100401

29/10/2021

-

-

24003 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณณา ลิ้มภักดีสวัสดิ์

PR0600065100417

29/10/2021

-

-

หน ้า 2316

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24004 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือนๆละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคริสตมาส สรอยศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065100415
29/10/2021 -

24005 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700065100001

01/10/2564

-

-

24006 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700065100002

01/10/2564

-

-

24007 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700065100004

01/10/2564

-

-

24008 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700065100005

01/10/2564

-

-

24009 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700065100006

01/10/2564

-

-

24010 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนดล พัทรา

PR0700065100007

01/10/2564

-

-

24011 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700065100008

01/10/2564

-

-

24012 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700065100009

01/10/2564

-

-

หน ้า 2317

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24013 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมลรักษ แสวงสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100010
01/10/2564 -

24014 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล ฤกษอรุณ

PR0700065100011

01/10/2564

-

-

24015 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PR0700065100012

01/10/2564

-

-

24016 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PR0700065100013

01/10/2564

-

-

24017 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล นวลศรี

PR0700065100014

01/10/2564

-

-

24018 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราถนา ธวัชชนะ

PR0700065100015

01/10/2564

-

-

24019 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700065100016

01/10/2564

-

-

24020 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

PR0700065100017

01/10/2564

-

-

24021 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PR0700065100018

01/10/2564

-

-

24022 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร (1 ต.ค.64-31 ธ.ค. 64)
รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700065100001

01/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

หน ้า 2318

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24023 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ประวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100020
01/10/2564 -

24024 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700065100021

01/10/2564

-

-

24025 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PR0700065100022

01/10/2564

-

-

24026 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PR0700065100023

01/10/2564

-

-

24027 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PR0700065100024

01/10/2564

-

-

24028 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

PR0700065100025

01/10/2564

-

-

24029 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

PR0700065100026

01/10/2564

-

-

24030 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

PR0700065100027

01/10/2564

-

-

24031 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PR0700065100028

01/10/2564

-

-

24032 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ไกลถิ่น

PR0700065100029

01/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรพณธร เดชะธนาศักดิ์

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล มะธิมาปะเข

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค แสงกันภัย

หน ้า 2319

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24033 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100030
01/10/2564 -

24034 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา เมืองประเสริฐ

PR0700065100031

01/10/2564

-

-

24035 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา อุนินคํา

PR0700065100032

01/10/2564

-

-

24036 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PR0700065100033

01/10/2564

-

-

24037 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PR0700065100034

01/10/2564

-

-

24038 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

PR0700065100035

01/10/2564

-

-

24039 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัยการ ภูษาพริ้ว

PR0700065100036

01/10/2564

-

-

24040 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา สังกษัตริย

PR0700065100037

01/10/2564

-

-

24041 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต ศรีทองสุข

PR0700065100038

01/10/2564

-

-

24042 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตตินันท นัทธี

PR0700065100039

01/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

หน ้า 2320

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24043 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชร แพนทิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100040
01/10/2564 -

24044 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700065100041

01/10/2564

-

-

24045 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ผิวทองงาม

PR0700065100042

01/10/2564

-

-

24046 ขออนุมัติจัดจางซอมแซม บํารุงรักษาและดูแลลิฟท ''ฟูจิเทค'' คณะ
วิศวกรรมศาสตร

65,484.00

PO0700065100003

01/10/2564

-

-

24047 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น,น้ํามันแกสโซฮอล95,
น้ํามันเบนซินธรรมดา,น้ํามันดีเซลประจําเดือนตุลาคม 2564 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00

PR0700065100058

08/10/2564

-

-

24048 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินธรรมดาประจําเดือนตุลาคม 2564 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

400.00

PR0700065100060

08/10/2564

-

-

PO0700065100002

11/10/2564

-

-

24049 คาเชาชุดฝกอบรมพรอมอุปกรณสําหรับการอบรม Assessor
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

48,150.00

65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

9,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

24050 คาเชาพาหนะเดินทาง วันที่ 15 ,16,17 ต.ค. 2564 (รายละเอียดตามใบ
รายละเอียดประกอบการซื้อจาง)

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700065100065

11/10/2564

-

-

24051 ขออนุมัติจัดซื้อตลับแมพิมพ 4 สี Drum Brother HL-3270CDW
จํานวน 1 กลอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700065100079

15/10/2564

-

-

PR0700065100099

21/10/2564

-

-

24052 ขออนุมัติจางทําตรายางอัตโนมัติ จํานวน 1 อัน รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจาง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนการพิมพ (นายไพรเดช สุทธิเรือง
320010013370470
หน ้า 2321

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24053 ขออนุมัติจางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จํานวน 5 รายการ คือ
Digital Holtest, Digimatic Indicator, Master Ball, Roughness
Specimen, Precision Level รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัด
จาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,671.00

24054 ขออนุมัติจัดซื้อ Base Robot จํานวน 1 แผน (รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา)

21,400.00

24055 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

24056 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลศิริบัญชา ขนาด 60 ml จํานวน 216 ขวด
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จํากัด

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอร คอน จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100110
27/10/2564 -

PO0700065100006

28/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700065100120

29/10/2564

-

-

2,195.64

2,195.64 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ สวัสดีฟารมากรุป
0992003157818

PR0700065100131

29/10/2564

-

-

24057 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700065100132

29/10/2564

-

-

24058 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรพณธร เดชะธนาศักดิ์

PR0700065100133

29/10/2564

-

-

24059 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค แสงกันภัย

PR0700065100134

29/10/2564

-

-

24060 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700065100135

29/10/2564

-

-

24061 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต ศรีทองสุข

PR0700065100136

29/10/2564

-

-

หน ้า 2322

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24062 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตตินันท นัทธี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100138
29/10/2564 -

24063 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชร แพนทิศ

PR0700065100141

29/10/2564

-

-

24064 ออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700065100143

29/10/2564

-

-

24065 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ผิวทองงาม

PR0700065100144

29/10/2564

-

-

24066 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700065100145

29/10/2564

-

-

24067 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700065100146

29/10/2564

-

-

24068 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700065100147

29/10/2564

-

-

24069 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700065100148

29/10/2564

-

-

24070 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700065100149

29/10/2564

-

-

24071 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนดล พัทรา

PR0700065100150

29/10/2564

-

-

หน ้า 2323

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24072 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100151
29/10/2564 -

24073 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700065100152

29/10/2564

-

-

24074 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมลรักษ แสวงสวัสดิ์

PR0700065100153

29/10/2564

-

-

24075 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล ฤกษอรุณ

PR0700065100154

29/10/2564

-

-

24076 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PR0700065100155

29/10/2564

-

-

24077 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PR0700065100156

29/10/2564

-

-

24078 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล นวลศรี

PR0700065100157

29/10/2564

-

-

24079 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราถนา ธวัชชนะ

PR0700065100158

29/10/2564

-

-

24080 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700065100159

29/10/2564

-

-

24081 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PR0700065100160

29/10/2564

-

-

หน ้า 2324

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24082 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ประวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065100161
29/10/2564 -

24083 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PR0700065100162

29/10/2564

-

-

24084 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PR0700065100163

29/10/2564

-

-

24085 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PR0700065100164

29/10/2564

-

-

24086 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล มะธิมาปะเข

PR0700065100165

29/10/2564

-

-

24087 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PR0700065100166

29/10/2564

-

-

24088 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ไกลถิ่น

PR0700065100167

29/10/2564

-

-

24089 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800065100004

01/10/2564

-

-

24090 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800065100005

01/10/2564

-

-

24091 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800065100001

01/10/2564

-

-

หน ้า 2325

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065100002
01/10/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800065100003

01/10/2564

-

-

24094 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกันยายน2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800065100016

01/10/2564

-

-

24095 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกันยายน2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800065100018

01/10/2564

-

-

24096 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกันยายน2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800065100019

01/10/2564

-

-

24092 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน 2564
24093 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน 2564

24097 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน2564
24098 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกันยายน2564
24099 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800065100014

01/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800065100020

01/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800065100013

01/10/2564

-

-

24100 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนกันยายน2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800065100017

01/10/2564

-

-

24101 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800065100012

01/10/2564

-

-

หน ้า 2326

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24102 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065100010
01/10/2564 -

24103 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800065100009

01/10/2564

-

-

24104 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800065100008

01/10/2564

-

-

24105 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนกันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800065100011

01/10/2564

-

-

24106 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800065100015

01/10/2564

-

-

24107 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน 2564-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800065100007

01/10/2564

-

-

24108 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800065100006

01/10/2564

-

-

24109 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการลงรับ และสง หนังสือ

1,176.02

1,176.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0800065100021

05/10/2564

-

-

24110 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชา ไฟร บริค จํากัด

PR0800065100028

05/10/2564

-

-

24111 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2564

800.00

PR0800065100027

05/10/2564

-

-

PO0800065100001

08/10/2564

-

-

24112 ขอจัดจางเหมาบริการปองกันกําจัด ปลวกหนู พื้นที่ใหบริการอาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร

84,000.00

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปทต. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน) , หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง
(สํานักงานใหญ)
84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด
หน ้า 2327

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24113 ขอจัดซื้อชุดตรวจโควิด เพื่อนํามาตรวจบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065100046
14/10/2564 -

10,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดัสเตรียล มินเนอรัล ดิวิลอปเมนท จํากัด PR0800065100047

24114 ขอจัดซื้อดินเพื่อใชในการจัดกาเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

5,992.00

14/10/2564

-

-

24115 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0800065100048

15/10/2564

-

-

24116 ขอจัดจางติดตั้งผลงานในการจัดนิทรรศการศิลปะของนิสิต ในรายวิชา
จัดการศิลปะ สาขาวิชาจิตรกรรม
24117 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดนิทรรศการศิลปะของนิสิต ในรายวิชา
จัดการศิลปะ สาขาวิชาจิตรกรรม
24118 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาเซรามิกส

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ เสนาวงศษา

PR0800065100050

20/10/2564

-

-

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ พรประพันธ , นายชาลีนนท เกิด
เจริญ
6,607.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชา ไฟร บริค จํากัด

PR0800065100049

20/10/2564

-

-

PR0800065100054

26/10/2564

-

-

24119 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800065100067

29/10/2564

-

-

24120 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800065100065

29/10/2564

-

-

24121 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800065100066

29/10/2564

-

-

24122 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800065100070

29/10/2564

-

-

24123 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800065100073

29/10/2564

-

-

24124 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800065100071

29/10/2564

-

-

6,607.25

หน ้า 2328

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065100072
29/10/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800065100068

29/10/2564

-

-

24127 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800065100077

29/10/2564

-

-

24128 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800065100076

29/10/2564

-

-

24129 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800065100074

29/10/2564

-

-

24130 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800065100078

29/10/2564

-

-

24131 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800065100075

29/10/2564

-

-

24125 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564
24126 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24132 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800065100069

29/10/2564

-

-

24133 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800065100064

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800065100083

29/10/2564

-

-

24134 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนตุลาคม 2564

หน ้า 2329

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24135 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกรรณ ยิ้มยอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065100081
29/10/2564 -

24136 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800065100082

29/10/2564

-

-

24137 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800065100079

29/10/2564

-

-

24138 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800065100080

29/10/2564

-

-

24139 ขอเสนอจางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวกและหนู เพื่อใหอาคาร 60
พรรษามหาราชินี 1 ปราศจากปลวกและหนูที่ทําลายอาคารและเอกสาร
ประจําปงบประมาณ 2565

87,780.00

87,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด

PO0900065100001

08/10/2564

-

-

24140 ขอเสนอซื้อโปรแกรม Renew Adobe Acrobat Pro DC เพื่อสําหรับ
สรางไฟล แกไขไฟล อานไฟล การแปลงไฟล และจัดไฟลใหอยูใน
รูปแบบของไฟลนามสกุล PDF สําหรับการจัดทํารายงานประจําป
เอกสารแผนยุทธศาสตร และเอกสารอื่น ๆของฝายยุทธศาสตรฯ คณะ
ศึกษาศาสตร

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จํากัด

PR0900065100024

14/10/2564

-

-

24141 ขอเสนอซื้อซอฟตแวรปองกันไวรัส เพื่อปองกันขอมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอรของคณะศึกษาศาสตร จากภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร
24142 ขอเสนอจางทําปายไวนิล เพื่อเปนฉากหลังในการบรรยาย โครงการ
อบรม “Education in Next Normal” ประจําปงบประมาณ 2565
ในรูปแบบออนไลน วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564

35,203.00

35,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด

PR0900065100026

14/10/2564

-

-

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900065100027

18/10/2564

-

-

24143 ขอเสนอซื้อถานอัลคาไลน เพื่อใชสําหรับใสไมโครโฟนในการบรรยาย
โครงการอบรม “Education in Next Normal” ประจําปงบประมาณ
2565 แบบออนไลน ในวันที่ 27-28 ต.ค. 64

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900065100033

25/10/2564

-

-

24144 ขอเสนอซื้อเมาสคอมพิวเตอร เนื่องจากของเดิมชํารุด ไมสามารถใชงาน
ได จําเปนตองซื้อเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

350.00

PR0900065100037

26/10/2564

-

-

350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
หน ้า 2330

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24145 ขออนุมัติซื้อหลอดไฟ LED สายไฟและผาเทปพันสายไฟ เพื่อเปลี่ยน
หลอดไฟธรรมดาเปนหลอดไฟ LED ในหองประชุม หองเรียน หอง
ภาควิชา ทางเดิน ของคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากหลอดไฟ LED เพิ่ม
แสงสวาง และประหยัดไฟมากกวาหลอดไฟที่ใชในอยูในปจจุบัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
51,145.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

51,145.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0900065100003 27/10/2564 -

24146 ขอเสนอซื้อของที่ระลึกมอบให อธิการบดี และผูบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมาหารือแนวทางการทําความรวมมือทางดาน
วิชาการ กับผูบริหารคณะศึกษาศาสตร เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่0456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคารับรองของผูบริหาร

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (แปน)

PR0900065100047

28/10/2564

-

-

24147 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
24148 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000065100015

01/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000065100019

01/10/2564

-

-

24149 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000065100018

01/10/2564

-

-

24150 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000065100021

01/10/2564

-

-

24151 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000065100020

01/10/2564

-

-

24152 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
24153 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา
24154 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000065100013

01/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000065100014

01/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000065100016

01/10/2564

-

-

หน ้า 2331

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24155
24156
24157
24158
24159
24160

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
5,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
5,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
5,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
5,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
5,000.00
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ
ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
15,000.00
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065100035
01/10/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000065100031

01/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000065100032

01/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000065100034

01/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000065100033

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000065100009

01/10/2564

-

-

24161 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

PR1000065100037

01/10/2564

-

-

24162 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000065100010

01/10/2564

-

-

24163 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000065100012

01/10/2564

-

-

24164 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000065100005

01/10/2564

-

-

24165 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000065100006

01/10/2564

-

-

หน ้า 2332

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24166 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065100007
01/10/2564 -

24167 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000065100011

01/10/2564

-

-

24168 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000065100008

01/10/2564

-

-

24169 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000065100030

01/10/2564

-

-

24170 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000065100029

01/10/2564

-

-

24171 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000065100023

01/10/2564

-

-

24172 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000065100024

01/10/2564

-

-

24173 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000065100025

01/10/2564

-

-

24174 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000065100027

01/10/2564

-

-

24175 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000065100028

01/10/2564

-

-

หน ้า 2333

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24176 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065100026
01/10/2564 -

24177 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000065100036

01/10/2564

-

-

24178 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000065100001

01/10/2564

-

-

24179 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000065100003

01/10/2564

-

-

24180 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000065100004

01/10/2564

-

-

24181 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000065100002

01/10/2564

-

-

24182 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000065100017

01/10/2564

-

-

24183 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบํารุงรักษาลิฟทตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2565
24184 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร HP 78A

14,000.00

PO1000065100003

08/10/2564

-

-

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000065100044

08/10/2564

-

-

24185 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษชําระมวนใหญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร ชลบุรี จํากัด

PR1000065100047

11/10/2564

-

-

24186 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอรสีดําและสีเหลือง

6,700.00

6,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1000065100057

21/10/2564

-

-

หน ้า 2334

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24187 ขออนุมัติเบิกเงินคาตัดหญา,ตัดแตงกิ่งตนไม ของคณะสาธารณสุขศาสตร
5,000.00

24188 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24189 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24190 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24191 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24192 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24193 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24194 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24195 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24196 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24197 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24198 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24199 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24200 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24201 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค ละกะเต็บ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065100058
25/10/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000065100075

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000065100095

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000065100091

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000065100092

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000065100094

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000065100093

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000065100070

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

PR1000065100097

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000065100071

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000065100073

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000065100066

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000065100067

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000065100068

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000065100072

29/10/2564

-

-

หน ้า 2335

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24202 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24203 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24204 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24205 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24206 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24207 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24208 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24209 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24210 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24211 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24212 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24213 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24214 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24215 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24216 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065100069
29/10/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000065100090

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000065100089

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000065100083

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000065100084

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000065100085

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร เกรียงไกรสิริกุล

PR1000065100087

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000065100088

29/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000065100086

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000065100096

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000065100062

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000065100064

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000065100065

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000065100063

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000065100078

29/10/2564

-

-

หน ้า 2336

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24217 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24218 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24219 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24220 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ
24221 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24222 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา
24223 จัดจางเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065100081
29/10/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000065100082

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000065100079

29/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000065100080

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000065100076

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000065100074

29/10/2564

-

-

PO1200065100001

07/10/2564

-

-

PR1200065100005

08/10/2564

-

-

42,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด ซัพพลาย จํากัด ราคา
ที่ตกลงฯ 42,800.00 บาท
2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
2,970.00 บาท
1,015.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่ตกลงฯ 1,015.00
บาท
17,170.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 17,170.00 บาท

PR1200065100010

14/10/2564

-

-

PO1200065100004

14/10/2564

-

-

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 749.00 บาท

PR1200065100009

14/10/2564

-

-

24228 พัดลมตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว

1,800.00

PR1200065100013

15/10/2564

-

-

24229 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

2,354.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
1,800.00 บาท
2,354.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 2,354.00 บาท

PR1200065100014

15/10/2564

-

-

24230 จัดซื้อแอลกอฮอล 75% ขนาด 3,800 มล. จํานวน 6 แกลลอน

5,340.03

PR1200065100019

20/10/2564

-

-

24231 จัดซื้อหลอดไฟ 18W LED T8 จํานวน 10 หลอด

1,500.00

5,340.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
5,340.03 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง สะสม ราคาที่ตกลงฯ 1,500.00 บาท

PR1200065100023

25/10/2564

-

-

24224 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

2,970.00

24225 น้ําดื่ม จํานวน 29 ถัง

1,015.00

24226 จัดจางถอดยายเครื่องปรับอากาศขนาด 60,000Btu จากหอง 209 ไป
ยังหอง 321จํานวน 1 งาน
24227 จัดซื้อปลั๊กพวงไฟฟา PC Guard Plus ขนาด 3 เมตร จํานวน 1 อัน

17,170.00

หน ้า 2337

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24232 จัดซื้อหลอดไฟ LED 12W E27 DL จํานวน 10 หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,400.00

24233 จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000Btu หอง 210 จํานวน 1
เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 570101401000104
24234 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 3 รายการ

6,955.00

24235 จัดจางเหมาบริการเดินสายสัญญาณ HDMI พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน
1 งาน
24236 จัดจางทําตรายาง จํานวน 10 อัน

4,500.00

24237 ซื่ อวัสดุเชื้อเพลิง
24238
24239
24240
24241
24242
24243
24244

จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตูทะเบียน นง 8224 ชลบุรี
จางถายเอกสาร
ซื้อกระดาษบวกเลข
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4
จางเหมาขนเศษวัสดุและกิ่งไม
จางเปลี่ยนสายพานเครื่องยนตและยางรถตูทะเบียน นค 7341 ชบ.
ซื้อหลอดไฟ

24245
24246
24247
24248
24249

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
จางเปลี่ยนผาเบรคหนา-หลังและเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถตูทะเบียน นค
7341 ชบ.
จางเขาเลมแล็คซีน
ซื้อเทปพันเกลียว กอกฝกบัว
ซื้อกระดาษถายเอกสารสี
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ

24250
24251
24252
24253

529.65

1,390.00
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,400.00 เฉพาะเจาะจง สะสม ราคาที่ตกลงฯ 1,400.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200065100032
28/10/2564 -

6,955.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 6,955.00 บาท

PR1200065100031

28/10/2564

-

-

PR1200065100030

28/10/2564

-

-

PR1200065100029

28/10/2564

-

-

PR1200065100033

29/10/2564

-

-

PR1300065100012

01/10/2564

-

-

529.65 เฉพาะเจาะจง ไถเส็ง ราคาที่ตกลงฯ 529.65 บาท
4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
4,500.00 บาท
1,390.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ ราคาที่ตกลงฯ
1,390.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)

8,930.76
271.20
150.00
1,800.00
4,500.00
11,877.00
1,990.00

8,930.76 เฉพาะเจาะจง
271.20 เฉพาะเจาะจง
150.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง
11,877.00 เฉพาะเจาะจง
1,990.00 เฉพาะเจาะจง

PR1300065100014
PR1300065100016
PR1300065100013
PR1300065100015
PR1300065100036
PR1300065100034
PR1300065100018

08/10/2564
08/10/2564
08/10/2564
08/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564

-

-

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
7,693.30 เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด
บานคอมพิวเตอร
บานจิปาถะ
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
นายไชยกุล คํานนท
รานส.อารยยางยนต
บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา
ชลบุรี
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
รานส.อารยยางยนต

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
7,693.30

PR1300065100027
PR1300065100020
PR1300065100031
PR1300065100030
PR1300065100035

11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564

-

-

1,960.00
370.00
3,560.00
1,550.00

1,960.00 เฉพาะเจาะจง
370.00 เฉพาะเจาะจง
3,560.00 เฉพาะเจาะจง
1,550.00 เฉพาะเจาะจง

บานคอมพิวเตอร
รานไพรเวชคาวัสดุ
บานจิปาถะ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1300065100033
PR1300065100029
PR1300065100032
PR1300065100023

11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564

-

-

หน ้า 2338

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24254
24255
24256
24257
24258
24259
24260
24261
24262
24263
24264
24265
24266
24267
24268
24269
24270
24271
24272
24273
24274
24275
24276
24277
24278
24279
24280
24281
24282

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
ซื้อสบูแหลวลางมือ
จางเปลี่ยนอแดปเตอรกลองวงจรปด
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart Tv ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840x2160 พิกเซล
จางปริ้นรายงานขาวดํา/สี พรอมเขาเลม
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,100.00
500.00
500.00
1,500.00
55,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,100.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
55,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บ.สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)
นายอวิรุทร ทรงบําเรอ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100019
11/10/2564
PR1300065100028
11/10/2564
PR1300065100043
15/10/2564
PR1300065100056
21/10/2564
PR1300065100054
21/10/2564
PR1300065100055
21/10/2564
PR1300065100057
25/10/2564
PR1300065100063
26/10/2564

-

-

ใบสําคัญคางจาย
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
น.ส. ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
น.ส.ธนัชพร โพธิพัฒน
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์

PR1300065100068
PR1300065100084
PR1300065100261
PR1300065100344
PR1300065100086
PR1300065100107
PR1300065100321
PR1300065100183
PR1300065100144
PR1300065100203
PR1300065100148
PR1300065100262
PR1300065100264
PR1300065100124
PR1300065100125
PR1300065100126
PR1300065100127
PR1300065100147
PR1300065100341
PR1300065100164
PR1300065100165

-

-

หน ้า 2339

27/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24283
24284
24285
24286
24287
24288
24289
24290
24291
24292
24293
24294
24295
24296
24297
24298
24299
24300
24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
24309
24310
24311
24312

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวณัฐวรรณ สิงหทอง
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย อัครพงศ วสุนันต

หน ้า 2340

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100281
29/10/2564
PR1300065100182
29/10/2564
PR1300065100325
29/10/2564
PR1300065100104
29/10/2564
PR1300065100223
29/10/2564
PR1300065100282
29/10/2564
PR1300065100243
29/10/2564
PR1300065100244
29/10/2564
PR1300065100184
29/10/2564
PR1300065100202
29/10/2564
PR1300065100105
29/10/2564
PR1300065100145
29/10/2564
PR1300065100088
29/10/2564
PR1300065100241
29/10/2564
PR1300065100222
29/10/2564
PR1300065100283
29/10/2564
PR1300065100304
29/10/2564
PR1300065100242
29/10/2564
PR1300065100224
29/10/2564
PR1300065100305
29/10/2564
PR1300065100284
29/10/2564
PR1300065100322
29/10/2564
PR1300065100323
29/10/2564
PR1300065100324
29/10/2564
PR1300065100162
29/10/2564
PR1300065100225
29/10/2564
PR1300065100285
29/10/2564
PR1300065100085
29/10/2564
PR1300065100146
29/10/2564
PR1300065100128
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24313
24314
24315
24316
24317
24318
24319
24320
24321
24322
24323
24324
24325
24326
24327
24328
24329
24330
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพัฒน วรรณทวีสุข
นายคเณศ ออนประทุม
นายจิรายุ พยนต
นายจิรายุส สุดสงสาร
นายจิรายุส แสงชมภู
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายทศางค ธาวนพงษ
นายบุชริน ขําวิลัย
นายปญจพล ปญจสุรการ
วงแยง
สุขประเสริฐ
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
แข็งขัน
จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
นายเสฎฐวุฒิ เสารหงษ
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร

หน ้า 2341

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100166
29/10/2564
PR1300065100301
29/10/2564
PR1300065100342
29/10/2564
PR1300065100245
29/10/2564
PR1300065100221
29/10/2564
PR1300065100345
29/10/2564
PR1300065100302
29/10/2564
PR1300065100087
29/10/2564
PR1300065100186
29/10/2564
PR1300065100185
29/10/2564
PR1300065100106
29/10/2564
PR1300065100204
29/10/2564
PR1300065100108
29/10/2564
PR1300065100263
29/10/2564
PR1300065100303
29/10/2564
PR1300065100163
29/10/2564
PR1300065100205
29/10/2564
PR1300065100265
29/10/2564
PR1300065100343
29/10/2564
PR1300065100102
29/10/2564
PR1300065100143
29/10/2564
PR1300065100340
29/10/2564
PR1300065100200
29/10/2564
PR1300065100121
29/10/2564
PR1300065100083
29/10/2564
PR1300065100158
29/10/2564
PR1300065100142
29/10/2564
PR1300065100212
29/10/2564
PR1300065100319
29/10/2564
PR1300065100141
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24343
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
24353
24354
24355
24356
24357
24358
24359
24360
24361
24362
24363
24364
24365
24366
24367
24368
24369
24370
24371
24372

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
น.ส.กนกวรรณ สารการ
น.ส.ชญากาณฑ บัวงาม
น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ
น.ส.สุทธิดา สุดดี
น.ส.โสภิดา ดีลอม
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณัฐกานต สิงหทอง
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน

หน ้า 2342

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100219
29/10/2564
PR1300065100236
29/10/2564
PR1300065100234
29/10/2564
PR1300065100313
29/10/2564
PR1300065100259
29/10/2564
PR1300065100220
29/10/2564
PR1300065100231
29/10/2564
PR1300065100077
29/10/2564
PR1300065100114
29/10/2564
PR1300065100115
29/10/2564
PR1300065100116
29/10/2564
PR1300065100117
29/10/2564
PR1300065100118
29/10/2564
PR1300065100120
29/10/2564
PR1300065100122
29/10/2564
PR1300065100239
29/10/2564
PR1300065100155
29/10/2564
PR1300065100201
29/10/2564
PR1300065100193
29/10/2564
PR1300065100173
29/10/2564
PR1300065100292
29/10/2564
PR1300065100311
29/10/2564
PR1300065100213
29/10/2564
PR1300065100214
29/10/2564
PR1300065100094
29/10/2564
PR1300065100095
29/10/2564
PR1300065100175
29/10/2564
PR1300065100139
29/10/2564
PR1300065100320
29/10/2564
PR1300065100273
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24373
24374
24375
24376
24377
24378
24379
24380
24381
24382
24383
24384
24385
24386
24387
24388
24389
24390
24391
24392
24393
24394
24395
24396
24397
24398
24399
24400
24401
24402

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุกัญญา คนจริง
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท

หน ้า 2343

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100197
29/10/2564
PR1300065100274
29/10/2564
PR1300065100216
29/10/2564
PR1300065100157
29/10/2564
PR1300065100314
29/10/2564
PR1300065100338
29/10/2564
PR1300065100275
29/10/2564
PR1300065100252
29/10/2564
PR1300065100198
29/10/2564
PR1300065100137
29/10/2564
PR1300065100159
29/10/2564
PR1300065100253
29/10/2564
PR1300065100078
29/10/2564
PR1300065100217
29/10/2564
PR1300065100195
29/10/2564
PR1300065100119
29/10/2564
PR1300065100097
29/10/2564
PR1300065100098
29/10/2564
PR1300065100180
29/10/2564
PR1300065100232
29/10/2564
PR1300065100218
29/10/2564
PR1300065100233
29/10/2564
PR1300065100335
29/10/2564
PR1300065100081
29/10/2564
PR1300065100172
29/10/2564
PR1300065100123
29/10/2564
PR1300065100276
29/10/2564
PR1300065100297
29/10/2564
PR1300065100277
29/10/2564
PR1300065100257
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24403
24404
24405
24406
24407
24408
24409
24410
24411
24412
24413
24414
24415
24416
24417
24418
24419
24420
24421
24422
24423
24424
24425
24426
24427
24428
24429
24430
24431
24432

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

โกมลกิจเกษตร
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นพหงษขจร
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวเสาวณิต นนทวงษา
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกรพจน พูลสวัสดิ์
นายกฤษฎา กองแกน
นายกฤษดา ประจําถิ่น
นายคมกฤช บุญลาภ
รอบคอบ
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
ไชยวงค
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
กาญสมเหมาะ
เหมือนรักษา
นายธนพล สุดเฉลียว
ธัญญาวาส
นายธนวัฒน โชตนา
นายธนาธิป สุกใส

หน ้า 2344

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100258
29/10/2564
PR1300065100160
29/10/2564
PR1300065100199
29/10/2564
PR1300065100299
29/10/2564
PR1300065100082
29/10/2564
PR1300065100161
29/10/2564
PR1300065100101
29/10/2564
PR1300065100211
29/10/2564
PR1300065100333
29/10/2564
PR1300065100271
29/10/2564
PR1300065100138
29/10/2564
PR1300065100179
29/10/2564
PR1300065100336
29/10/2564
PR1300065100278
29/10/2564
PR1300065100100
29/10/2564
PR1300065100339
29/10/2564
PR1300065100074
29/10/2564
PR1300065100312
29/10/2564
PR1300065100103
29/10/2564
PR1300065100331
29/10/2564
PR1300065100291
29/10/2564
PR1300065100272
29/10/2564
PR1300065100075
29/10/2564
PR1300065100174
29/10/2564
PR1300065100251
29/10/2564
PR1300065100076
29/10/2564
PR1300065100156
29/10/2564
PR1300065100136
29/10/2564
PR1300065100154
29/10/2564
PR1300065100177
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24433
24434
24435
24436
24437
24438
24439
24440
24441
24442
24443
24444
24445
24446
24447
24448
24449
24450
24451
24452
24453
24454
24455
24456
24457
24458
24459
24460
24461
24462

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธีระ กองบุญ
นายนวพล บุญถนอม
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
นายพนมกร หอมเสียง
เพิ่มพูลผล
มัตตัญุกุล
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวสพล รุปประมาณ
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
ทาพริก
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
นายศิลา จินนิกร
นายศุภกานต คลายกัน
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุกัลย สุทธิพงค
นายสุชาติ เจริญสุข
นายสุรชาติ ผองพรรณ
วายะโยะ
กัสปะ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
หวันตาหลา

หน ้า 2345

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100240
29/10/2564
PR1300065100176
29/10/2564
PR1300065100134
29/10/2564
PR1300065100178
29/10/2564
PR1300065100293
29/10/2564
PR1300065100135
29/10/2564
PR1300065100317
29/10/2564
PR1300065100140
29/10/2564
PR1300065100318
29/10/2564
PR1300065100237
29/10/2564
PR1300065100316
29/10/2564
PR1300065100254
29/10/2564
PR1300065100192
29/10/2564
PR1300065100294
29/10/2564
PR1300065100295
29/10/2564
PR1300065100079
29/10/2564
PR1300065100334
29/10/2564
PR1300065100255
29/10/2564
PR1300065100332
29/10/2564
PR1300065100080
29/10/2564
PR1300065100260
29/10/2564
PR1300065100296
29/10/2564
PR1300065100256
29/10/2564
PR1300065100235
29/10/2564
PR1300065100315
29/10/2564
PR1300065100099
29/10/2564
PR1300065100298
29/10/2564
PR1300065100279
29/10/2564
PR1300065100238
29/10/2564
PR1300065100280
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24463
24464
24465
24466
24467
24468
24469
24470
24471
24472
24473
24474
24475
24476
24477
24478
24479
24480
24481
24482
24483
24484
24485
24486
24487
24488
24489
24490
24491
24492

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
สิทธินนท
หวันตาหลา
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. พัชรี สุขแกว
น.ส. มาริสา ใบกอเด็ม
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางกรองทอง แสนยากุล
สักยกุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางดวงตา แสงก่ํา
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางมยุรี สงวนวงศ
นางรินจง เสริมศรี
นางวริยา ทัตธนภาธร
แกสําโรง
สงกา
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวณัชชา เชิดชูล้ําตระกูล

หน ้า 2346

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100181
29/10/2564
PR1300065100196
29/10/2564
PR1300065100194
29/10/2564
PR1300065100096
29/10/2564
PR1300065100300
29/10/2564
PR1300065100215
29/10/2564
PR1300065100337
29/10/2564
PR1300065100287
29/10/2564
PR1300065100188
29/10/2564
PR1300065100113
29/10/2564
PR1300065100288
29/10/2564
PR1300065100089
29/10/2564
PR1300065100149
29/10/2564
PR1300065100070
29/10/2564
PR1300065100071
29/10/2564
PR1300065100307
29/10/2564
PR1300065100151
29/10/2564
PR1300065100090
29/10/2564
PR1300065100328
29/10/2564
PR1300065100308
29/10/2564
PR1300065100073
29/10/2564
PR1300065100309
29/10/2564
PR1300065100093
29/10/2564
PR1300065100250
29/10/2564
PR1300065100286
29/10/2564
PR1300065100150
29/10/2564
PR1300065100290
29/10/2564
PR1300065100327
29/10/2564
PR1300065100330
29/10/2564
PR1300065100227
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24493
24494
24495
24496
24497
24498
24499
24500
24501
24502
24503
24504
24505
24506
24507
24508
24509
24510
24511
24512
24513
24514
24515
24516
24517
24518
24519
24520
24521
24522

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
บํารุงเกียรติ์
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายจิรวิทย มาลา
นายณัฐกานต บุญทวี
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา

หน ้า 2347

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100207
29/10/2564
PR1300065100130
29/10/2564
PR1300065100187
29/10/2564
PR1300065100133
29/10/2564
PR1300065100226
29/10/2564
PR1300065100091
29/10/2564
PR1300065100267
29/10/2564
PR1300065100168
29/10/2564
PR1300065100228
29/10/2564
PR1300065100248
29/10/2564
PR1300065100169
29/10/2564
PR1300065100289
29/10/2564
PR1300065100208
29/10/2564
PR1300065100229
29/10/2564
PR1300065100191
29/10/2564
PR1300065100152
29/10/2564
PR1300065100153
29/10/2564
PR1300065100111
29/10/2564
PR1300065100270
29/10/2564
PR1300065100326
29/10/2564
PR1300065100110
29/10/2564
PR1300065100112
29/10/2564
PR1300065100210
29/10/2564
PR1300065100266
29/10/2564
PR1300065100329
29/10/2564
PR1300065100132
29/10/2564
PR1300065100206
29/10/2564
PR1300065100129
29/10/2564
PR1300065100069
29/10/2564
PR1300065100306
29/10/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
30,000.00

24541 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต

33,170.00

24523
24524
24525
24526
24527
24528
24529
24530
24531
24532
24533
24534
24535
24536
24537
24538
24539
24540

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
นายเมธี แนบเชย
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
นายเอกชัย เสาหงษ
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065100246
29/10/2564
PR1300065100167
29/10/2564
PR1300065100247
29/10/2564
PR1300065100189
29/10/2564
PR1300065100209
29/10/2564
PR1300065100249
29/10/2564
PR1300065100268
29/10/2564
PR1300065100109
29/10/2564
PR1300065100190
29/10/2564
PR1300065100230
29/10/2564
PR1300065100170
29/10/2564
PR1300065100269
29/10/2564
PR1300065100131
29/10/2564
PR1300065100092
29/10/2564
PR1300065100072
29/10/2564
PR1300065100171
29/10/2564
PR1300065100310
29/10/2564
PO1400065100001 07/10/2564

33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด PO1400065100002

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

07/10/2564

-

-

24542 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR1400065100007

07/10/2564

-

-

24543 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร

1,980.00

1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด

PR1400065100015

11/10/2564

-

-

หน ้า 2348

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24544 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,100.00

24545 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร

720.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จํากัด

720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพิมพหมอชาวบาน จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065100014
11/10/2564 -

PR1400065100017

11/10/2564

-

-

24546 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุวารสารภาษาตางประเทศ

6,760.00

6,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกกาซีน อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

PR1400065100019

11/10/2564

-

-

24547 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาลทหารบก

PR1400065100018

11/10/2564

-

-

24548 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

PR1400065100021

11/10/2564

-

-

24549 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

PR1400065100020

11/10/2564

-

-

24550 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด

PR1400065100016

11/10/2564

-

-

24551 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

PR1400065100013

11/10/2564

-

-

24552 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

PR1400065100012

11/10/2564

-

-

PR1400065100026

12/10/2564

-

-

24553 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ

หน ้า 2349

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24554 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อบริการ Line Official Account

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
49,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065100036
19/10/2564 -

24555 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

1,380.00

1,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400065100042

19/10/2564

-

-

24556 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

4,483.30

4,483.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด ดีเวลลอปเมนท PR1400065100041
จํากัด

19/10/2564

-

-

24557 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

2,340.00

2,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด PR1400065100034

19/10/2564

-

-

24558 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

5,157.00

5,157.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุคส จํากัด

PR1400065100035

19/10/2564

-

-

24559 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกนิตยสาร

5,650.00

5,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด

PR1400065100044

19/10/2564

-

-

24560 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแหงประเทศ PR1400065100037
ไทย

19/10/2564

-

-

24561 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

1,000.00

PR1400065100038

19/10/2564

-

-

17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูน อิเล็คทริค แอนด ดีเวลลอปเมนท PR1400065100043
จํากัด

19/10/2564

-

-

19/10/2564

-

-

24562 ขอความเห็นชอบเสนอจางเดินสายเมนระบบไฟฟา

24563 ขอความเห็นชอบสมัครสมาชิกนิตยสาร

17,013.00

1,500.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง สภาการพยาบาล

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท งานดี จํากัด

หน ้า 2350

PR1400065100039

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24564 ขอความเห็นชอบสมัครสมาชิกนิตยสาร

24565 ขอความเห็นชอบเสนอทําตรายาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,450.00

800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท งานดี จํากัด

800.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065100040
19/10/2564 -

PR1400065100045

21/10/2564

-

-

24566 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400065100047

21/10/2564

-

-

24567 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อบริการระบบรักษาความปลอดภัย SSL

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400065100048

21/10/2564

-

-

24568 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

PR1400065100074

31/10/2564

-

-

24569 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400065100070

31/10/2564

-

-

24570 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

PR1400065100069

31/10/2564

-

-

24571 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ชาญนารถ

PR1400065100072

31/10/2564

-

-

24572 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400065100073

31/10/2564

-

-

24573 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400065100067

31/10/2564

-

-

หน ้า 2351

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24574 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065100075
31/10/2564 -

24575 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400065100071

31/10/2564

-

-

24576 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล

PR1400065100066

31/10/2564

-

-

24577 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

PR1400065100063

31/10/2564

-

-

24578 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

PR1400065100064

31/10/2564

-

-

24579 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400065100062

31/10/2564

-

-

24580 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

PR1400065100061

31/10/2564

-

-

24581 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรปวีณ เพิ่มเพียร

PR1400065100065

31/10/2564

-

-

24582 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400065100058

31/10/2564

-

-

24583 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400065100060

31/10/2564

-

-

หน ้า 2352

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24584 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065100056
31/10/2564 -

24585 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

PR1400065100068

31/10/2564

-

-

24586 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400065100059

31/10/2564

-

-

24587 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400065100057

31/10/2564

-

-

PO1700065100001

07/10/2021

-

-

24588 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาดประจําเดือน ต.ค. - ธ.ค.64

51,891.58

51,891.58 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส

24589 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนตหมายเลขทะเบียน ขค 6664 ชลบุรี

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR1700065100016

26/10/2021

-

-

24590 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสาร เขาเลมสันกาว และเคลือบปก

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR1700065100019

29/10/2021

-

-

PR2100065100007

06/10/2021

-

-

24591 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

24592 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100065100015

06/10/2021

-

-

24593 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100065100016

06/10/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต ศรมงคล

หน ้า 2353

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24594 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100003
06/10/2021 -

24595 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100065100004

06/10/2021

-

-

24596 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100065100002

06/10/2021

-

-

24597 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100065100005

06/10/2021

-

-

24598 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100065100006

06/10/2021

-

-

24599 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

PR2100065100009

06/10/2021

-

-

24600 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100065100011

06/10/2021

-

-

หน ้า 2354

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24601 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100008
06/10/2021 -

24602 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100065100010

06/10/2021

-

-

24603 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100065100012

06/10/2021

-

-

24604 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

PR2100065100013

06/10/2021

-

-

24605 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100065100014

06/10/2021

-

-

24606 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100065100017

06/10/2021

-

-

24607 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100065100065

07/10/2021

-

-

หน ้า 2355

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24608 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100045
07/10/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

PR2100065100044

07/10/2021

-

-

24609 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

24610 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100065100051

07/10/2021

-

-

24611 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100065100052

07/10/2021

-

-

24612 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100065100049

07/10/2021

-

-

24613 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100065100050

07/10/2021

-

-

24614 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100065100053

07/10/2021

-

-

หน ้า 2356

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24615 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100054
07/10/2021 -

24616 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100065100056

07/10/2021

-

-

24617 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100065100048

07/10/2021

-

-

24618 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100065100057

07/10/2021

-

-

24619 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100065100055

07/10/2021

-

-

24620 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราพร จิตรตรง

PR2100065100068

07/10/2021

-

-

24621 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100065100063

07/10/2021

-

-

หน ้า 2357

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24622 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

24623 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

24624 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

24625 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100064
07/10/2021 -

PR2100065100041

07/10/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100065100069

07/10/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100065100070

07/10/2021

-

-

24626 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา อินตาหามแห

PR2100065100071

07/10/2021

-

-

24627 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100065100066

07/10/2021

-

-

24628 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน กันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100065100067

07/10/2021

-

-

หน ้า 2358

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24629 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100036
07/10/2021 -

24630 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

PR2100065100038

07/10/2021

-

-

24631 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100065100031

07/10/2021

-

-

24632 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100065100037

07/10/2021

-

-

24633 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100065100032

07/10/2021

-

-

24634 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100065100033

07/10/2021

-

-

24635 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100065100034

07/10/2021

-

-

หน ้า 2359

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24636 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100035
07/10/2021 -

24637 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

PR2100065100028

07/10/2021

-

-

24638 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100065100030

07/10/2021

-

-

24639 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง อภิบาลศรี

PR2100065100061

07/10/2021

-

-

24640 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100065100058

07/10/2021

-

-

24641 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100065100059

07/10/2021

-

-

24642 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100065100060

07/10/2021

-

-

หน ้า 2360

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24643 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100062
07/10/2021 -

24644 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100065100025

07/10/2021

-

-

24645 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100065100024

07/10/2021

-

-

24646 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100065100026

07/10/2021

-

-

24647 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100065100023

07/10/2021

-

-

24648 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100065100027

07/10/2021

-

-

24649 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100065100042

07/10/2021

-

-

หน ้า 2361

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24650 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน กันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065100043
07/10/2021 -

24651 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง (ระยะเวลาตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) เพื่อใชในการทํางานของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ผศ.ดร.มะลิวัลย คุตะโค)

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

PO2100065100001

14/10/2021

-

-

24652 เพื่อใชในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล (รศ.ดร.ชลี ไพบูลย กิจกุล, รศ.เบ็ญจมาศ ไพบูลย
กิจกุล , นางศศิฬา ฉิมพลี , นายธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล)

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

PO2100065100002

14/10/2021

-

-

24653 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 13 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในปการศึกษา 2/2564

21,806.60

21,806.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2100065100074

19/10/2021

-

-

24654 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200065100022

05/10/2021

-

-

24655 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200065100004

05/10/2021

-

-

24656 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200065100019

05/10/2021

-

-

24657 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200065100020

05/10/2021

-

-

หน ้า 2362

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24658 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100021
05/10/2021 -

24659 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200065100015

05/10/2021

-

-

24660 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200065100012

05/10/2021

-

-

24661 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200065100013

05/10/2021

-

-

24662 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200065100014

05/10/2021

-

-

24663 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200065100008

05/10/2021

-

-

24664 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2200065100009

05/10/2021

-

-

หน ้า 2363

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24665 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100010
05/10/2021 -

24666 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200065100011

05/10/2021

-

-

24667 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200065100016

05/10/2021

-

-

24668 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิริรพ

PR2200065100017

05/10/2021

-

-

24669 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200065100023

05/10/2021

-

-

24670 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

PR2200065100024

05/10/2021

-

-

24671 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรวรรณ ขุนจิต

PR2200065100007

05/10/2021

-

-

หน ้า 2364

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24672 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100003
05/10/2021 -

24673 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200065100005

05/10/2021

-

-

24674 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200065100006

05/10/2021

-

-

24675 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200065100018

05/10/2021

-

-

24676 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน 25๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลลดา กระพลอย

PR2200065100032

06/10/2021

-

-

24677 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200065100037

06/10/2021

-

-

24678 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน 25๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200065100029

06/10/2021

-

-

หน ้า 2365

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24679 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100031
06/10/2021 -

24680 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ สุวรรณหิตาธร

PR2200065100030

06/10/2021

-

-

24681 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200065100039

06/10/2021

-

-

24682 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200065100041

06/10/2021

-

-

24683 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200065100042

06/10/2021

-

-

24684 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200065100038

06/10/2021

-

-

24685 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200065100040

06/10/2021

-

-

หน ้า 2366

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24686 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะวงค ระงับใจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100048
06/10/2021 -

24687 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท ธรรมธร

PR2200065100049

06/10/2021

-

-

24688 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ศรีเมฆ

PR2200065100050

06/10/2021

-

-

24689 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ปราบทุกข

PR2200065100051

06/10/2021

-

-

24690 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง จันทรดี

PR2200065100052

06/10/2021

-

-

24691 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200065100061

06/10/2021

-

-

24692 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

PR2200065100054

06/10/2021

-

-

หน ้า 2367

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24693 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100057
06/10/2021 -

24694 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200065100055

06/10/2021

-

-

24695 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200065100058

06/10/2021

-

-

24696 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200065100060

06/10/2021

-

-

24697 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200065100053

06/10/2021

-

-

24698 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200065100056

06/10/2021

-

-

24699 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

PR2200065100059

06/10/2021

-

-

หน ้า 2368

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24700 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100062
06/10/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200065100065

06/10/2021

-

-

24701 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

24702 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200065100026

06/10/2021

-

-

24703 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200065100025

06/10/2021

-

-

24704 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

PR2200065100027

06/10/2021

-

-

24705 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ ศรีทอง

PR2200065100063

06/10/2021

-

-

24706 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารี ศรีคงรักษ

PR2200065100064

06/10/2021

-

-

หน ้า 2369

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24707 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100033
06/10/2021 -

24708 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200065100034

06/10/2021

-

-

24709 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200065100035

06/10/2021

-

-

24710 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200065100036

06/10/2021

-

-

24711 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
กันยายน 25๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200065100028

06/10/2021

-

-

24712 ขออนุมัติจางเหมดํานา จํานวน 1 งาน เพื่อใชประกอบโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมขาวไทย ครั้งที่ 11

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวลักษณ ออนละมอม, นางสาวมณี
หมื่นจร, นางเขียม พูลพักตร และนางสาวโศรดา
วงคแกว

PR2200065100066

07/10/2021

-

-

45,490.00

45,490.00 เฉพาะเจาะจง นายโชติวิรัตน มิตจังหรีด,นายวิโรจน ศรีคงรักษ,
นางสาวประภาพรรณ ศรีทอง,
รานพรสุดาพันธไม (ทาชาง) ราน 2, ราน ว แก
ษตร บริษัท สหศิลปไฮเทค จํากัด ,นางวิลาวัลย
ไวยวุฒโฑ,บริษัท
สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

PR2200065100119

07/10/2021

-

-

24713 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการจํานวน 1 โครงการ เพื่อใชใน
โครงการการผลิตกลาฟาทะลายโจร ระยะที่ 2

หน ้า 2370

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24714 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100097
07/10/2021 -

24715 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200065100098

07/10/2021

-

-

24716 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200065100099

07/10/2021

-

-

24717 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200065100100

07/10/2021

-

-

24718 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200065100096

07/10/2021

-

-

24719 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200065100102

07/10/2021

-

-

24720 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200065100103

07/10/2021

-

-

หน ้า 2371

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24721 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100118
07/10/2021 -

24722 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200065100114

07/10/2021

-

-

24723 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200065100110

07/10/2021

-

-

24724 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200065100111

07/10/2021

-

-

24725 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200065100112

07/10/2021

-

-

24726 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200065100115

07/10/2021

-

-

24727 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200065100116

07/10/2021

-

-

หน ้า 2372

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24728 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100117
07/10/2021 -

24729 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200065100113

07/10/2021

-

-

24730 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200065100109

07/10/2021

-

-

24731 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200065100080

07/10/2021

-

-

24732 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200065100081

07/10/2021

-

-

24733 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200065100074

07/10/2021

-

-

24734 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200065100076

07/10/2021

-

-

หน ้า 2373

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24735 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100077
07/10/2021 -

24736 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200065100079

07/10/2021

-

-

24737 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

PR2200065100072

07/10/2021

-

-

24738 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200065100073

07/10/2021

-

-

24739 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200065100075

07/10/2021

-

-

24740 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200065100078

07/10/2021

-

-

24741 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

PR2200065100094

07/10/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

หน ้า 2374

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24742 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100093
07/10/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200065100092

07/10/2021

-

-

24743 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

24744 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200065100095

07/10/2021

-

-

24745 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200065100104

07/10/2021

-

-

24746 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200065100105

07/10/2021

-

-

24747 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200065100106

07/10/2021

-

-

24748 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200065100107

07/10/2021

-

-

หน ้า 2375

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24749 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100108
07/10/2021 -

24750 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200065100071

07/10/2021

-

-

24751 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200065100070

07/10/2021

-

-

24752 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200065100067

07/10/2021

-

-

24753 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200065100068

07/10/2021

-

-

24754 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200065100069

07/10/2021

-

-

24755 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการจํานวน 1 โครงการ เพื่อใชเปนของ
รางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรมในโครการ LBT DAY ประจําป
การศึกษา 2564

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน Samashop

PR2200065100091

07/10/2021

-

-

หน ้า 2376

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24756 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

24757 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและ Webinar การนําเที่ยวและมังคุเทศกในบริบท
ของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อ.ภาณุพงศ ศีลสังวรณ)

2,000.00

24758 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ Webinar การนําเที่ยวและมังคุเทศก
ในบริบทของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อ.ภาณุพงศ ศีลสังวรณ)

500.00

24759 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง (ระยะเวลาตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565) เพื่อใชในการ
เรียนการสอนของคณาจารย และนิสิตคณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร (หอง L304A)

14,400.00

24760 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง (ระยะเวลาตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) เพื่อใชใน
การทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชญาภรณ พูพุม

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญเที่ยงผลไมแปรรูป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100101
07/10/2021 -

PR2200065100125

14/10/2021

-

-

PR2200065100124

14/10/2021

-

-

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

PO2200065100001

14/10/2021

-

-

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

PO2200065100004

14/10/2021

-

-

24761 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง และเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook จํานวน 1 เครื่อง (ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565) เพื่อใชในการ
ทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

61,200.00

61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

PO2200065100002

14/10/2021

-

-

24762 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง (ระยะเวลาตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565)เพื่อใชในการ
เรียนการสอนของคณาจารย และนิสิตคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

PO2200065100003

14/10/2021

-

-

24763 ขออนุมัติซื้อวัสดุตกแตงสถานที่ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ
ลงนามบันทึกขอตกลงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน
ไรคนขับฯ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานดอกไม และบริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร PR2200065100133
จํากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี

18/10/2021

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง รานผึ้งนอย

หน ้า 2377

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24764 ขออนุมัติซื้อแทนเสียบปากกาลงนามจํานวน 2 ชุด เพื่อใชในโครงการ
ลงนามบันทึกขอตกลงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน
ไรคนขับฯ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
628.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

628.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ แอนด พี หินออน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065100135
18/10/2021 -

500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญมา

PR2200065100136

18/10/2021

-

-

24765 ขออนุมัติซื้อซองใสเอกสาร เพื่อใชในโครงการลงนามบันทึกขอตกลง
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไรคนขับฯ วันที่ 19-20
ตุลาคม 2564

500.00

24766 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการลงนาม
บันทึกขอตกลงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไรคนขับ
ฯ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิอนุสรณสถานอูตอเรือ
บานเสม็ดงาม จันทบุรี

PR2200065100132

18/10/2021

-

-

24767 ขออนุมัติจางจับจีบผาจํานวน 1 งาน เพื่อใชในโครงการลงนามบันทึก
ขอตกลงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไรคนขับฯ วันที่
19-20 ตุลาคม 2564

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ประสิทธิ์ผล

PR2200065100131

18/10/2021

-

-

24768 ขออนุมัติคาวัสดุประชาสัมพันธ จํานวน 1 โครงการ เพื่อใชในโครงการ
ลงนามบันทึกขอตกลงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน
ไรคนขับฯ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2200065100134

18/10/2021

-

-

24769 ขออนุมัติซื้อเครื่องควบคุมการดูดจายสารละลาย ตําบลโขมง อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 เครื่อง สําหรับการเรียนการสอนและ
การวิจัยดานการจัดการเกษตรสมัยใหม เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชฯ

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด

PO2200065100005

25/10/2021

-

-

24770 ขออนุมติซื้อตูเก็บสารเคมีชนิดสารไวไฟ ตําบลโขมง อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 ตู เพื่อใชเก็บสารเคมีชนิดไวไฟใหมีความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมี (หองปฏิบัติการชีววิทยา L404A)

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส จํากัด

PO2200065100006

25/10/2021

-

-

24771 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดความหวาน ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี 1 ชุด เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตร (อ.ยศพล ผลาผล)

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

PO2200065100008

26/10/2021

-

-

24772 ขออนุมัติซื้อเครื่องปดฝากระปองแบบเซมิออโต ตําบลโขมง อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง เพื่อใชในการเรียนการสอนในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรและการทําวิจัย

38,900.00

38,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิกิจ จํากัด

PO2200065100011

26/10/2021

-

-

หน ้า 2378

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24773 ขออนุมัติซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแหง (Dual Dry Bath) ตําบล
โขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง สําหรับการเรียนการ
สอนและการวิจัยดานการจัดการเกษตรสมัยใหม เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสราง
พืชพันธุใหมฯ (อ.วิจิตรา โหราเรือง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO2200065100010 26/10/2021 -

38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด

PO2200065100009

26/10/2021

-

-

24774 ขออนุมัติซื้อเครื่องกวนสารชนิดแมเหล็กพรอมใหความรอน ตําบลโขมง
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 2 เครื่อง สําหรับการเรียนการสอนและ
การวิจัยดานการจัดการเกษตรสมัยใหม เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสราง
พืชพันธุใหมฯ

38,500.00

24775 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400065100021

01/10/2564

-

-

24776 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24777 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400065100002

01/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400065100023

01/10/2564

-

-

24778 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร แสงอรุณ

PR2400065100022

01/10/2564

-

-

24779 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400065100025

01/10/2564

-

-

24780 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24781 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24782 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน

PR2400065100020

01/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400065100016

01/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400065100017

01/10/2564

-

-

หน ้า 2379

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24783
24784
24785
24786
24787
24788
24789
24790
24791
24792
24793
24794
24795
24796
24797

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100018
01/10/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400065100019

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช

PR2400065100015

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400065100006

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400065100007

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400065100008

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400065100010

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400065100012

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400065100013

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400065100014

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400065100009

01/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400065100011

01/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400065100001

01/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400065100004

01/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400065100005

01/10/2564

-

-

หน ้า 2380

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24798 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24799 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100003
01/10/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400065100024

01/10/2564

-

-

24800 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24801 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400065100038

04/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400065100042

04/10/2564

-

-

24802 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24803 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24804 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24805 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400065100037

04/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400065100039

04/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม

PR2400065100036

04/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400065100026

04/10/2564

-

-

24806 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400065100027

04/10/2564

-

-

24807 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400065100028

04/10/2564

-

-

24808 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400065100029

04/10/2564

-

-

หน ้า 2381

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24809 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100035
04/10/2564 -

24810 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400065100030

04/10/2564

-

-

24811 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400065100031

04/10/2564

-

-

24812 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400065100032

04/10/2564

-

-

24813 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400065100034

04/10/2564

-

-

24814 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400065100033

04/10/2564

-

-

24815 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลรัตน สถิตยเสถียร

PR2400065100047

04/10/2564

-

-

24816 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400065100048

04/10/2564

-

-

24817 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400065100049

04/10/2564

-

-

24818 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400065100050

04/10/2564

-

-

หน ้า 2382

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24819 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100051
04/10/2564 -

24820 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400065100052

04/10/2564

-

-

24821 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400065100054

04/10/2564

-

-

24822 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400065100055

04/10/2564

-

-

24823 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400065100053

04/10/2564

-

-

24824 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทบัณฑิตจบใหม)
(กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400065100046

04/10/2564

-

-

24825 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400065100043

04/10/2564

-

-

24826 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400065100044

04/10/2564

-

-

24827 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400065100041

04/10/2564

-

-

24828 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400065100045

04/10/2564

-

-

หน ้า 2383

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24829 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24830 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100040
04/10/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400065100058

05/10/2564

-

-

24831 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24832 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400065100065

05/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400065100057

05/10/2564

-

-

24833 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน ผกาสุข

PR2400065100061

05/10/2564

-

-

24834 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400065100059

05/10/2564

-

-

24835 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400065100086

05/10/2564

-

-

24836 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา มหิพันธ

PR2400065100087

05/10/2564

-

-

24837 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400065100088

05/10/2564

-

-

24838 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24839 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400065100083

05/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400065100085

05/10/2564

-

-

หน ้า 2384

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24840 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24841 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24842 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24843 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24844 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24845 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24846 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24847 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24848 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24849 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24850 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24851 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24852 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24853 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24854 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100084
05/10/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400065100082

05/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400065100081

05/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400065100078

05/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400065100077

05/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400065100079

05/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400065100076

05/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ หนอนอย

PR2400065100080

05/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400065100075

05/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วีรยา บุญชวย

PR2400065100074

05/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400065100067

05/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400065100068

05/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400065100072

05/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400065100073

05/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400065100069

05/10/2564

-

-

หน ้า 2385

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24855
24856
24857
24858
24859
24860
24861

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเภทนักศึกษา) (กย64)

24862 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24863 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24864 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24865 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24866 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24867 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24868 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100071
05/10/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400065100070

05/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400065100063

05/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400065100064

05/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400065100062

05/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400065100066

05/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400065100056

05/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400065100118

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400065100089

06/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400065100116

06/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400065100120

06/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400065100119

06/10/2564

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร

PR2400065100106

06/10/2564

-

-

PR2400065100115

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวิณีย บุญเลิศ
หน ้า 2386

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24869 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24870 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24871 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24872 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24873 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24874 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24875 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24876 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)
24877 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24878 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24879 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24880 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24881 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทประชาชน) (กย64)
24882 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24883 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100107
06/10/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400065100110

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400065100109

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400065100111

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400065100112

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400065100113

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400065100114

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400065100108

06/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฏ เพ็งสา

PR2400065100104

06/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชิน ตรงดี

PR2400065100103

06/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400065100102

06/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400065100101

06/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิรัฐจัก ศุภศาสตรเศรษฐี

PR2400065100105

06/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400065100099

06/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400065100098

06/10/2564

-

-

หน ้า 2387

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24884 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24885 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24886 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24887 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100097
06/10/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400065100100

06/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400065100096

06/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ

PR2400065100095

06/10/2564

-

-

24888 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400065100091

06/10/2564

-

-

24889 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400065100093

06/10/2564

-

-

24890 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400065100094

06/10/2564

-

-

24891 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400065100090

06/10/2564

-

-

24892 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประเภทบัณฑิตจบใหม) (กย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

PR2400065100092

06/10/2564

-

-

24893 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ประเภทนักศึกษา) (กย64)
24894 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 19 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน
(ตค - ธค 64)
24895 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 14 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน
(ตค - ธค 64)

5,000.00

PR2400065100117

06/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

44,700.00

44,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO2400065100003

08/10/2564

-

-

32,581.50

32,581.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

PO2400065100004

08/10/2564

-

-

หน ้า 2388

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24896 ขออนุมัติจางเหมาซอมแซมแอรรถตูคณะฯ รถตูทะเบียน ฮท 107 กทม.
17,230.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

17,230.00 เฉพาะเจาะจง รานสมคิดแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100135
12/10/2564 -

24897 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มถังใส 18.9 ลิตร จํานวน 60 ถัง

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรทิพย

PR2400065100134

12/10/2564

-

-

24898 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ HP CE278A (เทียบเทา) จํานวน 5 กลอง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR2400065100133

12/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช

PR2400065100159

26/10/2564

-

-

PR2400065100143

26/10/2564

-

-

24899 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24900 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ (เครื่องคิดเลข และปลั๊กไฟ)
สําหรับใชในงานสํานักงานของคณะ (งานบัญชีการเงินของคณะ)
24901 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24902 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24903 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24904 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24905 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24906 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24907 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24908 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24909 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
24910 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)

3,879.00

3,879.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400065100151

26/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400065100152

26/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400065100154

26/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400065100156

26/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400065100157

26/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400065100158

26/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400065100153

26/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400065100155

26/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400065100144

26/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400065100147

26/10/2564

-

-

หน ้า 2389

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24911
24912
24913
24914
24915
24916
24917
24918
24919
24920
24921

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
9,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)

24922 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24923 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24924 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100148
26/10/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400065100146

26/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400065100145

26/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400065100150

26/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน

PR2400065100173

28/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400065100169

28/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400065100172

28/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400065100171

28/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400065100170

28/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400065100198

29/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400065100206

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400065100197

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400065100199

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม

PR2400065100196

29/10/2564

-

-

หน ้า 2390

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24925 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100184
29/10/2564 -

24926 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400065100185

29/10/2564

-

-

24927 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400065100186

29/10/2564

-

-

24928 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400065100187

29/10/2564

-

-

24929 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400065100188

29/10/2564

-

-

24930 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400065100189

29/10/2564

-

-

24931 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400065100190

29/10/2564

-

-

24932 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400065100191

29/10/2564

-

-

24933 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400065100204

29/10/2564

-

-

24934 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400065100192

29/10/2564

-

-

หน ้า 2391

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24935
24936
24937
24938
24939
24940

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
9,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
9,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภิญญา จันตะนารี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100181
29/10/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400065100177

29/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400065100179

29/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400065100178

29/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400065100180

29/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400065100207

29/10/2564

-

-

24941 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400065100208

29/10/2564

-

-

24942 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400065100205

29/10/2564

-

-

24943 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400065100209

29/10/2564

-

-

24944 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24945 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400065100200

29/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400065100227

30/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400065100236

30/10/2564

-

-

24946 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)

หน ้า 2392

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24947 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100226
30/10/2564 -

24948 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน ผกาสุข

PR2400065100229

30/10/2564

-

-

24949 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400065100228

30/10/2564

-

-

24950 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลรัตน สถิตยเสถียร

PR2400065100213

30/10/2564

-

-

24951 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400065100214

30/10/2564

-

-

24952 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400065100215

30/10/2564

-

-

24953 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400065100216

30/10/2564

-

-

24954 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400065100217

30/10/2564

-

-

24955 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400065100218

30/10/2564

-

-

24956 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400065100220

30/10/2564

-

-

หน ้า 2393

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24957 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100221
30/10/2564 -

24958 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400065100219

30/10/2564

-

-

24959 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400065100212

30/10/2564

-

-

24960 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24961 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24962 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24963 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24964 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24965 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24966 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24967 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24968 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
24969 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400065100271

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400065100273

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400065100274

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400065100267

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400065100268

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400065100270

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

PR2400065100272

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400065100269

30/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400065100263

30/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400065100265

30/10/2564

-

-

หน ้า 2394

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24970 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
24971 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
24972 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
24973 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24974 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24975 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24976 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24977 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
24978 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24979 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24980 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24981 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24982 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24983 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
24984 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100264
30/10/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400065100262

30/10/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400065100261

30/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400065100255

30/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชนะ

PR2400065100254

30/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400065100256

30/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคิน สมใจ

PR2400065100253

30/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ หนอนอย

PR2400065100257

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400065100248

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วีรยา บุญชวย

PR2400065100247

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400065100240

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400065100241

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400065100245

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400065100246

30/10/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400065100242

30/10/2564

-

-

หน ้า 2395

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
24985
24986
24987
24988
24989
24990
24991
24992

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนสิษฎ ใจอารีย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065100249
30/10/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400065100244

30/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400065100243

30/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400065100234

30/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400065100235

30/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400065100233

30/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400065100237

30/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400065100225

30/10/2564

-

-

24993 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#023/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวนัตถ สุริโย

PR2600065100012

01/10/2564

-

-

24994 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#025/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย บราวน

PR2600065100014

01/10/2564

-

-

24995 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600065100018

01/10/2564

-

-

หน ้า 2396

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24996 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#042/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100020
01/10/2564 -

24997 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#043/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ เอี่ยมธิติวรสกุล

PR2600065100022

01/10/2564

-

-

24998 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600065100025

01/10/2564

-

-

24999 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#061/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600065100027

01/10/2564

-

-

25000 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600065100028

01/10/2564

-

-

25001 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600065100029

01/10/2564

-

-

25002 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#064/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

PR2600065100030

01/10/2564

-

-

หน ้า 2397

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25003 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#065/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100031
01/10/2564 -

25004 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#084/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

PR2600065100016

01/10/2564

-

-

25005 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#085/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

PR2600065100017

01/10/2564

-

-

25006 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#086/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพรินทร แดงนอย

PR2600065100026

01/10/2564

-

-

25007 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#001/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600065100034

01/10/2564

-

-

25008 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#017/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600065100035

01/10/2564

-

-

25009 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600065100037

01/10/2564

-

-

หน ้า 2398

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25010 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#019/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100039
01/10/2564 -

25011 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#020/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

PR2600065100041

01/10/2564

-

-

25012 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600065100043

01/10/2564

-

-

25013 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#037/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

PR2600065100044

01/10/2564

-

-

25014 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600065100047

01/10/2564

-

-

25015 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#040/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

PR2600065100048

01/10/2564

-

-

25016 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600065100050

01/10/2564

-

-

หน ้า 2399

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25017 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#057/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100052
01/10/2564 -

25018 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#058/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

PR2600065100053

01/10/2564

-

-

25019 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#059/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600065100055

01/10/2564

-

-

25020 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#060/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร ชางเปย

PR2600065100057

01/10/2564

-

-

25021 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600065100059

01/10/2564

-

-

25022 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#077/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

PR2600065100061

01/10/2564

-

-

25023 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600065100063

01/10/2564

-

-

โสรัตนชัย

หน ้า 2400

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100066
01/10/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

PR2600065100068

01/10/2564

-

-

25026 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

PR2600065100001

01/10/2564

-

-

25027 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600065100002

01/10/2564

-

-

25028 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600065100004

01/10/2564

-

-

25029 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

PR2600065100005

01/10/2564

-

-

25030 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600065100007

01/10/2564

-

-

25031 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600065100013

01/10/2564

-

-

25032 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600065100015

01/10/2564

-

-

25024 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#079/64
25025 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#080/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 2401

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25033 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #014/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา สาริกาล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100019
01/10/2564 -

25034 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600065100021

01/10/2564

-

-

25035 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

PR2600065100024

01/10/2564

-

-

25036 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600065100032

01/10/2564

-

-

25037 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600065100036

01/10/2564

-

-

25038 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

PR2600065100038

01/10/2564

-

-

25039 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600065100040

01/10/2564

-

-

25040 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #032/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงฤทธิ์ พลขา

PR2600065100042

01/10/2564

-

-

25041 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600065100045

01/10/2564

-

-

25042 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600065100046

01/10/2564

-

-

หน ้า 2402

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25043 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100049
01/10/2564 -

25044 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600065100056

01/10/2564

-

-

25045 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

PR2600065100058

01/10/2564

-

-

25046 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600065100060

01/10/2564

-

-

25047 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600065100062

01/10/2564

-

-

25048 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

PR2600065100064

01/10/2564

-

-

25049 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600065100065

01/10/2564

-

-

25050 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600065100067

01/10/2564

-

-

25051 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600065100071

01/10/2564

-

-

25052 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600065100072

01/10/2564

-

-

หน ้า 2403

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25053 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100073
01/10/2564 -

25054 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600065100074

01/10/2564

-

-

25055 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600065100075

01/10/2564

-

-

25056 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

PR2600065100076

01/10/2564

-

-

25057 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600065100077

01/10/2564

-

-

25058 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

PR2600065100078

01/10/2564

-

-

25059 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600065100079

01/10/2564

-

-

25060 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600065100054

01/10/2564

-

-

25061 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600065100069

01/10/2564

-

-

25062 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600065100070

01/10/2564

-

-

หน ้า 2404

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25063 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #087/64
25064 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #088/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรธมณ ทองประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100051
01/10/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญจพร พานิชอัตรา

PR2600065100023

01/10/2564

-

-

25065 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#001/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

PR2600065100003

01/10/2564

-

-

25066 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600065100006

01/10/2564

-

-

25067 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#003/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

PR2600065100008

01/10/2564

-

-

25068 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600065100009

01/10/2564

-

-

25069 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#005/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

PR2600065100010

01/10/2564

-

-

25070 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564
#022/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พุทธบุรี

PR2600065100011

01/10/2564

-

-

หน ้า 2405

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO2600065100004 07/10/2564 -

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PO2600065100007

07/10/2564

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร จํากัด

PO2600065100008

07/10/2564

-

-

25074 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 1
เครื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
25075 ขอความเห็นชอบจัดจางซักผาปูที่นอน ของอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ เดือนตุลาคม 2564
25076 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมปายบอกทางวิทยาลัยนานาชาติ
25077 ขอความเห็นชอบจัดหาตราประทับ
25078 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําดื่ม 50 แพ็ค เดือนตุลาคม 2564
25079 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันสําหรับเจาหนาที่เดินเอกสารของวิทยาลัย
ประจําเดือนตุลาคม 2564
25080 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมลิฟตโดยสารอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

53,607.00

53,607.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศไทย) จํากัด

PO2600065100006

07/10/2564

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด

PR2600065100110

12/10/2564

-

-

PR2600065100109
PR2600065100114
PR2600065100112
PR2600065100111

12/10/2564
12/10/2564
12/10/2564
12/10/2564

-

-

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR2600065100121

18/10/2564

-

-

25081 ขอความเห็นชอบจัดซื้อที่นอนขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 30 หลัง
25082 ขอความเห็นชอบจัดซื้อปายบอกทางหนีไฟ จํานวน 7 ชุด

60,000.00
18,350.50

60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิจิตรา บัวบุศย
18,350.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟลกซ เซฟตี้ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

PR2600065100128
PR2600065100129

19/10/2564
20/10/2564

-

-

25083 ขอความเห็นชอบจัดหาแบตเตอรี่แหง สําหรับเครื่องสํารองไฟ
25084 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในงานซอมบํารุง

2,900.00
3,966.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล (หนองมน ชลบุร)ี
3,966.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR2600065100134
PR2600065100133

21/10/2564
21/10/2564

-

-

PR2600065100138
PR2600065100181

25/10/2564
29/10/2564

-

-

25071 ขอความเห็นชอบในการจัดจางกําจัดปลวก มด หนูและแมลงสาบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
25072 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 2 ตัว
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
25073 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 6 ตัว
อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

25085 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมตูแช หองปฏิบัติการครัว
25086 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#042/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
69,000.00

3,500.00
880.00
2,400.00
400.00

33,705.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
880.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ
นายกิตติพันธ วงษวัฒนพงษ
รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หจก. วงศทรายทอง

33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

หน ้า 2406

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25087 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#045/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100182
29/10/2564 -

25088 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#061/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600065100186

29/10/2564

-

-

25089 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600065100188

29/10/2564

-

-

25090 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600065100190

29/10/2564

-

-

25091 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#064/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

PR2600065100192

29/10/2564

-

-

25092 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600065100194

29/10/2564

-

-

25093 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#084/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

PR2600065100178

29/10/2564

-

-

หน ้า 2407

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25094 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#085/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100179
29/10/2564 -

25095 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#086/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพรินทร แดงนอย

PR2600065100183

29/10/2564

-

-

25096 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#090/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณษา ลีเส็ง

PR2600065100184

29/10/2564

-

-

25097 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
016/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600065100149

29/10/2564

-

-

25098 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
017/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600065100151

29/10/2564

-

-

25099 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600065100152

29/10/2564

-

-

25100 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
019/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

PR2600065100154

29/10/2564

-

-

หน ้า 2408

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25101 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
020/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100155
29/10/2564 -

25102 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600065100157

29/10/2564

-

-

25103 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
037/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

PR2600065100158

29/10/2564

-

-

25104 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600065100159

29/10/2564

-

-

25105 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
040/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

PR2600065100160

29/10/2564

-

-

25106 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600065100162

29/10/2564

-

-

25107 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
057/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

PR2600065100163

29/10/2564

-

-

หน ้า 2409

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25108 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
058/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100164
29/10/2564 -

PR2600065100165

29/10/2564

-

-

25109 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
059/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

25110 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
060/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลพร ชางเปย

PR2600065100166

29/10/2564

-

-

25111 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600065100167

29/10/2564

-

-

25112 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
077/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

PR2600065100168

29/10/2564

-

-

25113 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600065100169

29/10/2564

-

-

25114 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600065100170

29/10/2564

-

-

โสรัตนชัย

หน ้า 2410

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100171
29/10/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณมน สิริปุญญโชติ

PR2600065100161

29/10/2564

-

-

25117 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

PR2600065100143

29/10/2564

-

-

25118 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600065100144

29/10/2564

-

-

25119 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600065100145

29/10/2564

-

-

25120 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

PR2600065100146

29/10/2564

-

-

25121 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600065100176

29/10/2564

-

-

25122 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600065100185

29/10/2564

-

-

25123 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600065100187

29/10/2564

-

-

25115 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
080/64
25116 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564 #
089/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 2411

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25124 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #014/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา สาริกาล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100189
29/10/2564 -

25125 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600065100191

29/10/2564

-

-

25126 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

PR2600065100195

29/10/2564

-

-

25127 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600065100196

29/10/2564

-

-

25128 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600065100197

29/10/2564

-

-

25129 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

PR2600065100198

29/10/2564

-

-

25130 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600065100199

29/10/2564

-

-

25131 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600065100200

29/10/2564

-

-

25132 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600065100201

29/10/2564

-

-

25133 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

PR2600065100202

29/10/2564

-

-

หน ้า 2412

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25134 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100205
29/10/2564 -

25135 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

PR2600065100206

29/10/2564

-

-

25136 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600065100207

29/10/2564

-

-

25137 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600065100208

29/10/2564

-

-

25138 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

PR2600065100209

29/10/2564

-

-

25139 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600065100210

29/10/2564

-

-

25140 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600065100211

29/10/2564

-

-

25141 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600065100214

29/10/2564

-

-

25142 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600065100215

29/10/2564

-

-

25143 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

PR2600065100216

29/10/2564

-

-

หน ้า 2413

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25144 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100217
29/10/2564 -

25145 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600065100218

29/10/2564

-

-

25146 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

PR2600065100219

29/10/2564

-

-

25147 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600065100220

29/10/2564

-

-

25148 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

PR2600065100221

29/10/2564

-

-

25149 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600065100222

29/10/2564

-

-

25150 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600065100204

29/10/2564

-

-

25151 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600065100212

29/10/2564

-

-

25152 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600065100213

29/10/2564

-

-

25153 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #087/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรธมณ ทองประเสริฐ

PR2600065100203

29/10/2564

-

-

หน ้า 2414

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25154 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #088/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญจพร พานิชอัตรา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065100193
29/10/2564 -

25155 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#001/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

PR2600065100172

29/10/2564

-

-

25156 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600065100173

29/10/2564

-

-

25157 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#003/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

PR2600065100174

29/10/2564

-

-

25158 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600065100175

29/10/2564

-

-

25159 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#005/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

PR2600065100177

29/10/2564

-

-

25160 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564
#041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600065100180

29/10/2564

-

-

25161 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุสําหรับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
25162 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 3 ตัว
อาคารศูนยปฏิบัติการโรงแรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

8,000.00
48,150.00

PR2600065100080
PO2600065100011

06/10/2564
08/10/2564

-

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด ( มหาชน )
48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
หน ้า 2415

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25163 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดับเพลิง จํานวน
1 เครื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
25164 ขอความเห็นชอบในการจางเหมาบริการกําจัดปลวก มด หนู และ
แมลงสาบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
25165 ขอความเห็นชอบในการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
25166 ขอความเห็นชอบในการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1
เครื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
25167 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมโอเวอรฮอล ระบบสูบน้ํา
25168 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในงานซอมบํารุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
51,253.00

51,253.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO2600065100012 08/10/2564 -

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

PO2600065100015

08/10/2564

-

-

22,800.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PO2600065100010

08/10/2564

-

-

59,278.00

59,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศไทย) จํากัด

PO2600065100014

08/10/2564

-

-

PR2600065100118
PR2600065100127

15/10/2564
19/10/2564

-

-

7,300.00
3,420.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย
3,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

25169 ขอความเห็นชอบจัดหาโคมไฟและนาฬิกาปลุก เพื่อใชในการใหบริการ
แขกที่เขาพัก
25170 ขอความเห็นชอบจัดจางผูปฏิบัติหนาที่ตอนรับ
25171 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมลิฟตโดยสาร อาคารศูนยปฏิบัติการ
โรงแรม
25172 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการการแพทยแผนไทย ฯ
ประจําเดือนตุลาคม 2564

64,260.00

64,260.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ.ที.ไฟฟา

PR2600065100137

25/10/2564

-

-

1,452.00
40,125.00

1,452.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส บุญทิน
40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR2600065100139
PR2600065100147

26/10/2564
29/10/2564

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร อุทุมทอง/ เสนอราคา 1,627 บาท

PR2700065100001

05/10/2021

-

-

25173 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อยาและผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพจากสมุนไพรศูนยบริการการแพทยแผนไทย เดือนตุลาคม 2564

9,187.50

9,187.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด / เสนอราคา 9,187.50 บาท PR2700065100002

06/10/2021

-

-

25174 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
25175 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

3,000.00
9,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800065100001
PR2800065100006

07/10/2021
11/10/2021

-

-

25176 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูสิน สุขสุทธิ์

PR2800065100005

11/10/2021

-

-

หน ้า 2416

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25177 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100004
11/10/2021 -

25178 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800065100007

11/10/2021

-

-

25179 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800065100087

29/10/2021

-

-

25180 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

PR2800065100091

29/10/2021

-

-

25181 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800065100088

29/10/2021

-

-

25182 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800065100089

29/10/2021

-

-

25183 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800065100090

29/10/2021

-

-

25184 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ

PR2800065100073

29/10/2021

-

-

25185 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา พรสวัสดิ์

PR2800065100070

29/10/2021

-

-

25186 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800065100086

29/10/2021

-

-

หน ้า 2417

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25187 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100068
29/10/2021 -

25188 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800065100071

29/10/2021

-

-

25189 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800065100085

29/10/2021

-

-

25190 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800065100083

29/10/2021

-

-

25191 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

PR2800065100066

29/10/2021

-

-

25192 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

PR2800065100074

29/10/2021

-

-

25193 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800065100084

29/10/2021

-

-

25194 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800065100054

29/10/2021

-

-

25195 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800065100058

29/10/2021

-

-

25196 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800065100060

29/10/2021

-

-

หน ้า 2418

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25197 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100062
29/10/2021 -

25198 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800065100064

29/10/2021

-

-

25199 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800065100048

29/10/2021

-

-

25200 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชชา ทรัพยพลอย

PR2800065100051

29/10/2021

-

-

25201 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800065100050

29/10/2021

-

-

25202 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800065100047

29/10/2021

-

-

25203 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800065100049

29/10/2021

-

-

25204 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800065100079

29/10/2021

-

-

25205 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800065100080

29/10/2021

-

-

25206 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800065100081

29/10/2021

-

-

หน ้า 2419

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25207 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100082
29/10/2021 -

25208 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

PR2800065100078

29/10/2021

-

-

25209 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800065100027

29/10/2021

-

-

25210 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทนภัส อินทรนอก

PR2800065100028

29/10/2021

-

-

25211 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภรณ ภูมิลําเนา

PR2800065100026

29/10/2021

-

-

25212 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน บุษยะกนิษฐ

PR2800065100030

29/10/2021

-

-

25213 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ สัตบุตร

PR2800065100031

29/10/2021

-

-

25214 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800065100038

29/10/2021

-

-

25215 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800065100039

29/10/2021

-

-

25216 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800065100041

29/10/2021

-

-

หน ้า 2420

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25217 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100042
29/10/2021 -

25218 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800065100043

29/10/2021

-

-

25219 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800065100044

29/10/2021

-

-

25220 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800065100045

29/10/2021

-

-

25221 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน บุญอินทร

PR2800065100037

29/10/2021

-

-

25222 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800065100040

29/10/2021

-

-

25223 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

PR2800065100046

29/10/2021

-

-

25224 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800065100061

29/10/2021

-

-

25225 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800065100063

29/10/2021

-

-

25226 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800065100077

29/10/2021

-

-

หน ้า 2421

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25227 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100065
29/10/2021 -

25228 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800065100067

29/10/2021

-

-

25229 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800065100069

29/10/2021

-

-

25230 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800065100075

29/10/2021

-

-

25231 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800065100072

29/10/2021

-

-

25232 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ มะเดช

PR2800065100059

29/10/2021

-

-

25233 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800065100076

29/10/2021

-

-

25234 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

PR2800065100022

29/10/2021

-

-

25235 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

PR2800065100014

29/10/2021

-

-

25236 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR2800065100016

29/10/2021

-

-

หน ้า 2422

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25237 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100023
29/10/2021 -

25238 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800065100017

29/10/2021

-

-

25239 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร วาปเตา

PR2800065100018

29/10/2021

-

-

25240 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800065100021

29/10/2021

-

-

25241 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800065100020

29/10/2021

-

-

25242 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800065100019

29/10/2021

-

-

25243 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บัวลิ่ง เฉลิมแสน

PR2800065100035

29/10/2021

-

-

25244 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800065100036

29/10/2021

-

-

25245 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทยา บุญไชยมิ่ง

PR2800065100033

29/10/2021

-

-

25246 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800065100032

29/10/2021

-

-

หน ้า 2423

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25247 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065100034
29/10/2021 -

25248 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800065100056

29/10/2021

-

-

25249 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800065100057

29/10/2021

-

-

25250 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

PR2800065100052

29/10/2021

-

-

25251 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800065100053

29/10/2021

-

-

25252 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800065100055

29/10/2021

-

-

25253 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300065100004

11/10/2021

-

-

25254 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300065100044

29/10/2021

-

-

25255 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300065100047

29/10/2021

-

-

25256 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

PR3300065100046

29/10/2021

-

-

หน ้า 2424

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25257 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100043
29/10/2021 -

25258 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300065100045

29/10/2021

-

-

25259 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพร อรัญนาจ

PR3300065100063

29/10/2021

-

-

25260 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300065100065

29/10/2021

-

-

25261 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

PR3300065100066

29/10/2021

-

-

25262 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ ทองมา

PR3300065100067

29/10/2021

-

-

25263 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300065100064

29/10/2021

-

-

25264 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300065100084

29/10/2021

-

-

25265 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300065100086

29/10/2021

-

-

25266 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300065100087

29/10/2021

-

-

หน ้า 2425

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25267 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100085
29/10/2021 -

25268 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300065100083

29/10/2021

-

-

25269 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300065100023

29/10/2021

-

-

25270 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300065100026

29/10/2021

-

-

25271 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300065100022

29/10/2021

-

-

25272 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300065100024

29/10/2021

-

-

25273 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300065100025

29/10/2021

-

-

25274 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยนุช ลินลา

PR3300065100037

29/10/2021

-

-

25275 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

PR3300065100033

29/10/2021

-

-

25276 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300065100036

29/10/2021

-

-

หน ้า 2426

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25277 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100042
29/10/2021 -

25278 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300065100040

29/10/2021

-

-

25279 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300065100041

29/10/2021

-

-

25280 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300065100039

29/10/2021

-

-

25281 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300065100038

29/10/2021

-

-

25282 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300065100035

29/10/2021

-

-

25283 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300065100034

29/10/2021

-

-

25284 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

PR3300065100058

29/10/2021

-

-

25285 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

PR3300065100053

29/10/2021

-

-

25286 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300065100061

29/10/2021

-

-

หน ้า 2427

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25287 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100054
29/10/2021 -

25288 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300065100055

29/10/2021

-

-

25289 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300065100056

29/10/2021

-

-

25290 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300065100059

29/10/2021

-

-

25291 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

PR3300065100060

29/10/2021

-

-

25292 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทียนขวัญ แรงสืบสิน

PR3300065100062

29/10/2021

-

-

25293 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300065100057

29/10/2021

-

-

25294 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

PR3300065100075

29/10/2021

-

-

25295 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300065100073

29/10/2021

-

-

25296 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300065100074

29/10/2021

-

-

หน ้า 2428

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25297 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100077
29/10/2021 -

25298 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300065100076

29/10/2021

-

-

25299 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300065100078

29/10/2021

-

-

25300 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300065100081

29/10/2021

-

-

25301 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300065100082

29/10/2021

-

-

25302 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ แกวตุมกา

PR3300065100079

29/10/2021

-

-

25303 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300065100080

29/10/2021

-

-

25304 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มินทรตรา เหมศิริ

PR3300065100018

29/10/2021

-

-

25305 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300065100012

29/10/2021

-

-

25306 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300065100013

29/10/2021

-

-

หน ้า 2429

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25307 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100015
29/10/2021 -

25308 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300065100017

29/10/2021

-

-

25309 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300065100020

29/10/2021

-

-

25310 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300065100014

29/10/2021

-

-

25311 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300065100016

29/10/2021

-

-

25312 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300065100019

29/10/2021

-

-

25313 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300065100021

29/10/2021

-

-

25314 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

PR3300065100029

29/10/2021

-

-

25315 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู

PR3300065100028

29/10/2021

-

-

25316 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300065100027

29/10/2021

-

-

หน ้า 2430

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25317 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100032
29/10/2021 -

25318 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300065100030

29/10/2021

-

-

25319 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300065100049

29/10/2021

-

-

25320 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300065100051

29/10/2021

-

-

25321 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300065100052

29/10/2021

-

-

25322 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300065100050

29/10/2021

-

-

25323 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300065100048

29/10/2021

-

-

25324 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300065100070

29/10/2021

-

-

25325 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300065100071

29/10/2021

-

-

25326 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300065100069

29/10/2021

-

-

หน ้า 2431

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25327 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065100072
29/10/2021 -

25328 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300065100068

29/10/2021

-

-

25329 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

PR3300065100011

29/10/2021

-

-

25330 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300065100008

29/10/2021

-

-

25331 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300065100009

29/10/2021

-

-

25332 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ถาวรผล

PR3300065100010

29/10/2021

-

-

25333 ขออนุมัติคาบริการงานปองกันกําจัดแมลง จํานวน 6 งวด ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 50,000.00 บาท

PO3600065100005

06/10/2021

-

-

25334 ขออนุมัติคาเชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PO3600065100002
14,400.00 บาท

06/10/2021

-

-

25335 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟาระบบสํารอง
ไฟฉุกเฉิน จํานวน 12 งวด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที3่ 0
กันยายน 2565

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ราคาที่ตกลงจาง
36,000.00 บาท

PO3600065100006

06/10/2021

-

-

25336 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรับ-สงเอกสารภายในหนวยงาน จํานวน 12
ตั้งแตตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสํารวย สดใส ราคาที่ตกลงจาง 60,000.00
บาท

PO3600065100007

06/10/2021

-

-

หน ้า 2432

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25337 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาลิฟตประจําปงบประมาณ 2565

25338 ขออนุมติคาเชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2564 ถึง 30 กันยายน 2565
25339 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 90 เลม เพื่อใชสําหรับ
การจัดโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 1 ประจําป
การศึกษา 2564 วันที่ 11-29 ตุลาคม 2564
25340 ขออนุมัติจัดซื้อชุดเครื่องแกวปฏิกรณ จํานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
70,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

70,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 70,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3600065100004 06/10/2021 -

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่เสนอ
24,000.00 บาท

PO3600065100003

06/10/2021

-

-

5,016.00

5,016.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่เสนอ 5,016.00 บาท

PR3600065100013

07/10/2021

-

-

PO3600065100008

08/10/2021

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด ราคาที่ตกลงจาง
55,000.00 บาท

25341 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 19 เลม โครงการฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2565 (จายทราย)

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง LEEDA COPY ราคาที่ตกลงจาง 1,900.00 บาท

PR3600065100021

08/10/2021

-

-

25342 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนกุญแจลูกบิดพรอมดอกกุญแจ จํานวน 1 ชุด
หอง 303 (เงินหมุน)

725.00

725.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ ราคาที่ตกลงจาง 725.00 บาท

PR3600065100031

13/10/2021

-

-

25343 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารจํานวน 79 แผนและคาจัดทําเลมฝกงาน
จํานวน 5 เลม เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการฝกปฏิบัติงาน
กายภาพบําบัดทางคลินิก 4 ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 18 ตุลาคม
- 21 ธันวาคม 2564 (จายทราย)

410.55

410.55 เฉพาะเจาะจง LEEDA COPY ราคาที่ตกลงจาง 410.55 บาท

PR3600065100033

16/10/2021

-

-

25344 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํายา/สารเคมี จํานวน 8 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
สอนรายวิชา 68245259 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 สําหรับนิสิต
เทคนิคการแพทยชั้นป 4 ปการศึกษา 2564 ภาคตน

3,310.00

3,310.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทยราค าที่ตกลงจาง 3,310.00 บาท

PR3600065100036

18/10/2021

-

-

25345 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง คณบดีและ
ผูบริหารหารือการทํา mou รวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพในการสงนิสิต
เขาฝกงาน (งานพัสดุ)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจาง 3,000.00
บาท

PR3600065100034

18/10/2021

-

-

หน ้า 2433

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25346 ขออนุมัติจางปริ้นทเอกสารและเขาเลม จํานวน 15 เลม (งานพัสดุ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,680.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาที่ตกลงจาง 4,680.00 PR3600065100035
18/10/2021 บาท

25347 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการกายภาพบําบัดชุมชน จํานวน 27 รายการ
เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการกายภาพบําบัดชุมชน ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 1-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

14,050.00

14,050.00 เฉพาะเจาะจง ไพเวชคาวัสดุ ราคาที่ตกลงจาง 1,822.00 บาท, PR3600065100046
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ ราคาที่ตกลงจาง 665.00 บาท
, แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง 360.00 บาท ,
BOOTS RETALL(THAILAND) ราคาที่ตกลงจาง
2,259.00 บาท, บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด
(มหาชน) ราคาที่ตกลงจาง 6,000.00 บาท , ราน
20 บาท(บางพระ) ราคาที่ตกลงจาง 40.00 บาท,
รานเจียบฮวด ราคาที่ตกลงจาง 60.00 บาท

20/10/2021

-

-

25348 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 17 รายการและคาปริ้นท
เอกสาร จํานวน 586 แผน กลุมผักโขม (งานพัสดุ)

5,856.00

5,856.00 เฉพาะเจาะจง รานปามยุรี ราคาที่ตกลงจาง 620.00 บาท, แอล PR3600065100051
เค กอปป ราคที่ตกลงจาง 586.00 บาท, บางแสน
เครื่องเขียน ฝมือผาใบบัว ราคาที่ตกลงจาง
900.00 บาท, รานปาเพลินพิศ ราคาที่ตกลงจาง
750.00 บาท, ราน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร ราคาที่
ตกลงจาง 3,000.00 บาท

22/10/2021

-

-

25349 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8 รายการและคาปริ้น
เอกสาร จํานวน 875 แผน กลุมไอศกรีมนมสดกีวี (งานพัสดุ)

5,681.00

5,681.00 เฉพาะเจาะจง เปรมกมลการพิมพ ราคาที่ตกลงจาง 95.00 บาท , PR3600065100050
นายไพรเดช สิทธิเรือง ราคาที่ตกลงจาง 780.00
บาท, ส.รุงเรือง ราคาที่ตกลงจาง 814.00 บาท,
ราน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร ราคาที่ตกลงจาง
3,200.00 บาท ,คัดสรร แสนโปรด
PremiumFruitราคาที่ตกลงจาง 792.00 บาท

22/10/2021

-

-

25350 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 6 รายการและคาปริ้น
เอกสาร จํานวน 30 แผน กลุมบีทรูท (งานพัสดุ)

2,726.00

2,726.00 เฉพาะเจาะจง รานตนบุญการพิมพ ราคาที่ตกลงจาง 900.00
PR3600065100049
บาท,บางแสนเครื่องเขียนงานฝผาใยบัว ราคาที่ตก
ลงจาง 1,580.00 บาท , บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ราคาที่ตกลงจาง 246.00 บาท

22/10/2021

-

-

หน ้า 2434

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25351 ขออนุมัติจัดซื้อ Disposable paper adult mouthpiece 100 pcs.
จํานวน 1 ซอง เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
68347360 ภาคนิพนธ (Term paper) กายภาพบําบัด (งานพัสดุ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร ราคาที่ตกลงจาง
2,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100055
23/10/2021 -

25352 ขออนุมัติจัดซื้อหนากากอนามัย N95 จํานวน 1 กลอง เพื่อใชสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 68333260 กายภาพบําบัดระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 2 (งานพัสดุ)

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง เภสัชชุมชนเอกเจริญ ราคาที่ตกลงจาง 700.00
บาท

PR3600065100053

23/10/2021

-

-

25353 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (สําหรับการผาตัด) จํานวน 5
รายการ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา Systemic Human
Gross Anatomy (มหกายวิภาคศาสตร)

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล ราคาที่ตกลงจาง
7,200.00 บาท

PR3600065100052

23/10/2021

-

-

25354 ขออนุมัติจัดซื้อ ECG Electrodes of 30 Pcs.''Skintact''PREMIER
จํานวน 7 ซอง เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
68347360 ภาคนิพนธ (Term paper) กายภาพบําบัด (งานพัสดุ)

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร ราคาที่ตกลงจาง
4,900.00 บาท

PR3600065100054

23/10/2021

-

-

25355 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 16 รายการ เพื่อใช
สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 68449359 โครงงานวิจัยทาง
ชีวเวชศาสตร (งานพัสดุ)

2,004.00

2,004.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขาบางแสนที่ PR3600065100056
00083 ราคาที่ตกลงจาง 2,004.00 บาท

25/10/2021

-

-

25356 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับโครงการ จํานวน 3 รายการ
เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน
- วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่ตก PR3600065100059
ลงจาง 5,000.00 บาท

26/10/2021

-

-

25357 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
ตรวจรับรอง พรบ.เชื้อโรค

6,583.06

6,583.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงจาง PR3600065100062
6,583.00 บาท

27/10/2021

-

-

25358 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง รศ.ดร.
สุดารัตน มโนเชี่ยวพินิจ มาสอนรายวิชา 68246259 ระบบคุณภาพ
และการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางการแพทย (งานพัสดุ)

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเทพ บุญนาค ราคาที่ตกลงจาง 2,900.00 PR3600065100061
บาท

27/10/2021

-

-

25359 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถสองแถว จํานวน 3 คัน เพื่อรับ-สง
อาจารยและนิสิต เขารวมโครงการกายภาพบําบัดชุมชน ในวันที่ 1 - 8
พฤศจิกายน 2564

27,000.00

29/10/2021

-

-

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท, นายณรงคชัย พันธุมะโอภาส
ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท , นายอาทร ขัติ
รัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท
หน ้า 2435

PR3600065100065

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25360 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600065100099
30/10/2021 บาท

25361 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600065100069

30/10/2021

-

-

25362 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100102

30/10/2021

-

-

25363 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100104

30/10/2021

-

-

25364 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100098

30/10/2021

-

-

25365 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100103

30/10/2021

-

-

25366 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100105

30/10/2021

-

-

หน ้า 2436

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25367 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100100
30/10/2021 -

25368 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600065100097
บาท

30/10/2021

-

-

25369 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100101

30/10/2021

-

-

25370 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100090

30/10/2021

-

-

25371 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600065100085
บาท

30/10/2021

-

-

25372 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600065100078

30/10/2021

-

-

25373 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริลักษณ ออนละมาย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100088

30/10/2021

-

-

หน ้า 2437

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25374 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100094
30/10/2021 -

25375 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100086

30/10/2021

-

-

25376 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100092

30/10/2021

-

-

25377 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100087

30/10/2021

-

-

25378 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100084

30/10/2021

-

-

25379 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100091

30/10/2021

-

-

25380 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100082

30/10/2021

-

-

หน ้า 2438

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25381 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่ตกลงจาง PR3600065100083
30/10/2021 15,000.00 บาท

25382 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100093

30/10/2021

-

-

25383 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100077

30/10/2021

-

-

25384 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100089

30/10/2021

-

-

25385 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100079

30/10/2021

-

-

25386 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100080

30/10/2021

-

-

25387 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600065100095
บาท

30/10/2021

-

-

หน ้า 2439

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25388 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปาริฉัตร โอทาน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600065100076
30/10/2021 บาท

25389 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100075

30/10/2021

-

-

25390 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่ตกลง
จาง 9,000.00 บาท

PR3600065100072

30/10/2021

-

-

25391 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100071

30/10/2021

-

-

25392 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100067

30/10/2021

-

-

25393 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100074

30/10/2021

-

-

25394 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600065100073
บาท

30/10/2021

-

-

หน ้า 2440

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25395 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท PR3600065100068
30/10/2021 -

25396 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100070

30/10/2021

-

-

25397 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100096

30/10/2021

-

-

25398 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100145

31/10/2021

-

-

25399 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100108

31/10/2021

-

-

25400 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100143

31/10/2021

-

-

25401 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100142

31/10/2021

-

-

หน ้า 2441

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25402 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100144
31/10/2021 -

25403 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600065100162
บาท

31/10/2021

-

-

25404 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่ตกลงจาง PR3600065100164
5,000.00 บาท

31/10/2021

-

-

25405 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100163

31/10/2021

-

-

25406 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100161

31/10/2021

-

-

25407 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 บาท PR3600065100165

31/10/2021

-

-

25408 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00
บาท

31/10/2021

-

-

หน ้า 2442

PR3600065100121

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25409 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100123
31/10/2021 -

25410 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100122

31/10/2021

-

-

25411 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100124

31/10/2021

-

-

25412 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่ตกลงจาง
5,000.00 บาท

PR3600065100125

31/10/2021

-

-

25413 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100139

31/10/2021

-

-

25414 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100137

31/10/2021

-

-

25415 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100140

31/10/2021

-

-

หน ้า 2443

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25416 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100131
31/10/2021 -

25417 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100132

31/10/2021

-

-

25418 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100135

31/10/2021

-

-

25419 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100133

31/10/2021

-

-

25420 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600065100134
บาท

31/10/2021

-

-

25421 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600065100138
บาท

31/10/2021

-

-

25422 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600065100136
บาท

31/10/2021

-

-

หน ้า 2444

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25423 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100159
31/10/2021 -

25424 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100153

31/10/2021

-

-

25425 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100152

31/10/2021

-

-

25426 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100160

31/10/2021

-

-

25427 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100157

31/10/2021

-

-

25428 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600065100151
บาท

31/10/2021

-

-

25429 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00 PR3600065100155
บาท

31/10/2021

-

-

หน ้า 2445

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25430 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100154
31/10/2021 -

25431 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100158

31/10/2021

-

-

25432 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100156

31/10/2021

-

-

25433 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100111

31/10/2021

-

-

25434 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิวิณี อินไชยสี ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600065100115

31/10/2021

-

-

25435 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100112

31/10/2021

-

-

25436 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100113

31/10/2021

-

-

หน ้า 2446

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25437 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100118
31/10/2021 -

25438 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100117

31/10/2021

-

-

25439 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100114

31/10/2021

-

-

25440 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่ตกลงจาง PR3600065100119
15,000.00 บาท

31/10/2021

-

-

25441 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่ตกลงจาง
15,000.00 บาท

PR3600065100116

31/10/2021

-

-

25442 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่ตกลงจาง 15,000.00
บาท

PR3600065100120

31/10/2021

-

-

25443 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

PR3600065100129

31/10/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

หน ้า 2447

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25444 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100127
31/10/2021 -

25445 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600065100126
บาท

31/10/2021

-

-

25446 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600065100128

31/10/2021

-

-

25447 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600065100130
บาท

31/10/2021

-

-

25448 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100148

31/10/2021

-

-

25449 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100147

31/10/2021

-

-

25450 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100149

31/10/2021

-

-

หน ้า 2448

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25451 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3600065100150
31/10/2021 -

25452 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 บาท

PR3600065100146

31/10/2021

-

-

25453 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100107

31/10/2021

-

-

25454 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่ตกลงจาง
9,000.00 บาท

PR3600065100109

31/10/2021

-

-

25455 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00 PR3600065100106
บาท

31/10/2021

-

-

25456 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่ตกลงจาง 9,000.00
บาท

PR3600065100110

31/10/2021

-

-

25457 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่ตกลงจาง 5,000.00 PR3600065100141
บาท

31/10/2021

-

-

หน ้า 2449

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25458 เคลื่อนยายตูแชแข็ง-80 องศาเซสเซียสพรอมชุดคารบอนไดออกไซด
back up (3114)
25459 ขออนุมัติจัดซื้อของถวายสังฆทานและวัสดุอุปกรณโครงการวันคลายวัน
สถาปนาคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2564 (6102)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,500.00

3,250.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100014
14/10/2564 -

3,250.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม PR3700065100015
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร ม.บูรพา

15/10/2564

-

-

25460 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานวิชาการประจําคณะเภสัช
ศาสตร สังกัดสํานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 เดือน
(2104.1)

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาราธีร ศรีจันทร

PO3700065100007

18/10/2564

-

-

25461 ขออนุมัติจัดจางกําจัดและปองกันปลวก แมลงสาบ และหนู อาคารคณะ
เภสัชศาสตร ปงบประมาณ 2565 (2157)

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไวท แอนท โกลด

PO3700065100009

19/10/2564

-

-

25462 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษการดสําหรับทําเกียรติบัตรใหนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร (2109)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR3700065100032

19/10/2564

-

-

25463 ขออนุมัติจัดจางทําของที่ระลึกโครงการวันคลายวันสถาปนาคณะเภสัช
ศาสตร ประจําป 2564 (6102)

25,000.00

PR3700065100016

19/10/2564

-

-

1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา อินเตอรยนตชลบุรี (1999) จํากัด PR3700065100048

25/10/2564

-

-

PR3700065100049

25/10/2564

-

-

25464 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมรถยนตประจําคณะเภสัชศาสตร

25465 ขออนุมัติจัดซื้อเลือดไกสด จํานวน 1 หลอด (3111)

1,070.00

300.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง หางแสงฟาชลบุรี

300.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย เจริญ

25466 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสําหรับเครื่องปริ้นบารโคด จํานวน 2 รายการ
(2109)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร บิซิเนส ซัพพลาย จํากัด

PR3700065100042

25/10/2564

-

-

25467 ขออนุมัติจัดจางตรวจระบบควบคุมงานเครื่องเคลือบฟลมเม็ดยา (3114)

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาซูติคอลสแอนดเมดิคอลซัพพลาย
จํากัด

PR3700065100047

25/10/2564

-

-

หน ้า 2450

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25468 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี(3115)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100053
26/10/2564 -

25469 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ covid-19 Antigen Test Kit (2109)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700065100054

27/10/2564

-

-

25470 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (12ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700065100096

28/10/2564

-

-

25471 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (9ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700065100093

28/10/2564

-

-

25472 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (14ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700065100098

28/10/2564

-

-

25473 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (15ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700065100099

28/10/2564

-

-

25474 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (16ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700065100100

28/10/2564

-

-

25475 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (1ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700065100085

28/10/2564

-

-

25476 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (26 ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700065100060

28/10/2564

-

-

25477 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (27ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700065100061

28/10/2564

-

-

หน ้า 2451

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25478 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (28 ต.หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100062
28/10/2564 -

25479 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (29ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700065100063

28/10/2564

-

-

25480 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (2ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700065100086

28/10/2564

-

-

25481 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (30ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700065100064

28/10/2564

-

-

25482 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (31ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700065100065

28/10/2564

-

-

25483 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (32ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700065100066

28/10/2564

-

-

25484 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (33ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

PR3700065100067

28/10/2564

-

-

25485 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (34ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700065100068

28/10/2564

-

-

25486 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (35ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

PR3700065100069

28/10/2564

-

-

25487 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (38ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700065100072

28/10/2564

-

-

หน ้า 2452

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25488 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (39ต.หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

25489 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (3ต.มะขามหยง)

15,000.00

25490 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (40ต.หนองหงษ)

5,000.00

25491 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (41ต.หนองหงษ)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100073
28/10/2564 -

PR3700065100087

28/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700065100074

28/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

PR3700065100075

28/10/2564

-

-

25492 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (42ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700065100076

28/10/2564

-

-

25493 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (44ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700065100078

28/10/2564

-

-

25494 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (45ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700065100079

28/10/2564

-

-

25495 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (46ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700065100080

28/10/2564

-

-

25496 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (47ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700065100081

28/10/2564

-

-

25497 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (48ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700065100082

28/10/2564

-

-

หน ้า 2453

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25498 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (4ต.มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100088
28/10/2564 -

25499 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (50ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700065100084

28/10/2564

-

-

25500 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (5ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700065100089

28/10/2564

-

-

25501 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (6ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700065100090

28/10/2564

-

-

25502 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (7ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700065100091

28/10/2564

-

-

25503 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (8ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รินทรลิตา จิโรชวิสิทธิ์

PR3700065100092

28/10/2564

-

-

25504 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (13ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700065100097

28/10/2564

-

-

25505 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

PR3700065100102

29/10/2564

-

-

25506 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (9 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700065100110

29/10/2564

-

-

25507 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700065100112

29/10/2564

-

-

หน ้า 2454

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25508 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100113
29/10/2564 -

25509 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700065100114

29/10/2564

-

-

25510 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700065100115

29/10/2564

-

-

25511 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (15 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700065100116

29/10/2564

-

-

25512 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (16 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายออมสิน รุงแจง

PR3700065100117

29/10/2564

-

-

25513 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (19 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700065100120

29/10/2564

-

-

25514 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700065100103

29/10/2564

-

-

25515 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (20 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700065100121

29/10/2564

-

-

25516 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (21 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลัคนา วิริยภิญโญ

PR3700065100122

29/10/2564

-

-

25517 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (22 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทพัทธ พรมนอย

PR3700065100123

29/10/2564

-

-

หน ้า 2455

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25518 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (23 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100124
29/10/2564 -

25519 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

PR3700065100126

29/10/2564

-

-

25520 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700065100127

29/10/2564

-

-

25521 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700065100128

29/10/2564

-

-

25522 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

PR3700065100129

29/10/2564

-

-

25523 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700065100130

29/10/2564

-

-

25524 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700065100104

29/10/2564

-

-

25525 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

PR3700065100132

29/10/2564

-

-

25526 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700065100133

29/10/2564

-

-

25527 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700065100134

29/10/2564

-

-

หน ้า 2456

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25528 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (34 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100135
29/10/2564 -

25529 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (35 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700065100136

29/10/2564

-

-

25530 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (36 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700065100137

29/10/2564

-

-

25531 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (37 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700065100138

29/10/2564

-

-

25532 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (38 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700065100139

29/10/2564

-

-

25533 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (4 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีพันธุ ผสมทรัพย

PR3700065100105

29/10/2564

-

-

25534 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (5 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช

PR3700065100106

29/10/2564

-

-

25535 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (7 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700065100108

29/10/2564

-

-

25536 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (8 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700065100109

29/10/2564

-

-

25537 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700065100111

29/10/2564

-

-

หน ้า 2457

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25538 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (10)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศาชล ศรีสุระ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100166
30/10/2564 -

25539 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (9)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700065100165

30/10/2564

-

-

25540 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (14)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

PR3700065100170

30/10/2564

-

-

25541 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (15)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700065100171

30/10/2564

-

-

25542 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (16)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700065100172

30/10/2564

-

-

25543 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (17)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700065100173

30/10/2564

-

-

25544 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (18)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700065100174

30/10/2564

-

-

25545 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (2)

15,000.00

PR3700065100158

30/10/2564

-

-

25546 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (20)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700065100176

30/10/2564

-

-

25547 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (21)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700065100177

30/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

หน ้า 2458

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25548 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (22)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100178
30/10/2564 -

25549 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (23)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700065100179

30/10/2564

-

-

25550 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (24)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700065100180

30/10/2564

-

-

25551 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (3)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700065100159

30/10/2564

-

-

25552 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (39)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700065100145

30/10/2564

-

-

25553 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (4)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700065100160

30/10/2564

-

-

25554 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (40)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700065100146

30/10/2564

-

-

25555 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (43)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700065100149

30/10/2564

-

-

25556 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (44)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700065100150

30/10/2564

-

-

25557 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (45)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700065100151

30/10/2564

-

-

หน ้า 2459

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25558 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (46)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065100152
30/10/2564 -

25559 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (47)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700065100153

30/10/2564

-

-

25560 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (49)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700065100155

30/10/2564

-

-

25561 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (5)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700065100161

30/10/2564

-

-

25562 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (50)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทัดดาว ทับอุดม

PR3700065100156

30/10/2564

-

-

25563 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (6)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700065100162

30/10/2564

-

-

25564 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (7)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700065100163

30/10/2564

-

-

25565 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (8)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

PR3700065100164

30/10/2564

-

-

25566 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (11)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันธิชา มีมาก

PR3700065100167

30/10/2564

-

-

25567 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
(ระหวาง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

24,610.00

PO3800065100003

11/10/2564

-

-

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัมเบิ้ลบี ยิม จํากัด

หน ้า 2460

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25568 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ ขนาด 30 KVA
(ระหวางวนที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
25569 จางเหมาบํารุงรักษาระบบดับเพลิงหองเซิรฟเวอร (FM200) (ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
25570 จางเหมาบํารุงรักษาระบบดับเพลิง 1 ระบบ (ระหวาง 1 ตุลาคม 2564
ถึง 30 กันยายน 2565)
25571 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
25572 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผลระดับสูง
(รายละเอียดตามแบบฟอรมการกําหนดรางขอบเบตของงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
25573 ซื้อเครื่องเจียรไฟฟา ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องวัด
พลังงานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
25574 ซื้อโคมไฟถายสตูดิโอ จํานวน 3 ชุด
25575 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอม ถังปูน ปูน ตะปูเกลียว เข็มขัดรัดสายยาง
ซิลิโคน ฉากเหล็ก เปรยโฟม
25576 จางพิมพปกและเขาเลมเอกสาร จํานวน 11 เลม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
91,500.00

91,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3800065100004 11/10/2564 -

55,640.00

55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟรเทรดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

PO3800065100005

11/10/2564

-

-

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800065100006

12/10/2564

-

-

PR3800065100054

18/10/2564

-

-

PO3800065100009

20/10/2564

-

-

PR3800065100136

21/10/2564

-

-

PO3800065100010

21/10/2564

-

-

60.00
39,600.00

4,200.00
16,050.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด
16,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

621.00

621.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800065100140

21/10/2564

-

-

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง ราน พรอมพรรณเซอรวิส

PR3800065100160

28/10/2564

-

-

25577 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100001

01/10/2564

-

-

25578 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100002

01/10/2564

-

-

25579 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100003

01/10/2564

-

-

หน ้า 2461

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25580 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100004
01/10/2564 บาท

25581 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100005

01/10/2564

-

-

25582 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100006

01/10/2564

-

-

25583 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100007

01/10/2564

-

-

25584 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100008

01/10/2564

-

-

25585 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100009

01/10/2564

-

-

25586 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100010

01/10/2564

-

-

25587 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100011

01/10/2564

-

-

25588 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100012
บาท

01/10/2564

-

-

25589 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100013
บาท

01/10/2564

-

-

หน ้า 2462

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25590 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

25591 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

25592 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100014
01/10/2564 บาท
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100015

01/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100016
บาท

01/10/2564

-

-

25593 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100017

01/10/2564

-

-

25594 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100018

01/10/2564

-

-

25595 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100019

01/10/2564

-

-

25596 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพียรงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100020

01/10/2564

-

-

25597 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100021

01/10/2564

-

-

25598 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100022
บาท

01/10/2564

-

-

25599 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100023

01/10/2564

-

-

หน ้า 2463

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25600 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

25601 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100024
01/10/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100025

01/10/2564

-

-

25602 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100026

01/10/2564

-

-

25603 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100027

01/10/2564

-

-

25604 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100028

01/10/2564

-

-

25605 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100029

01/10/2564

-

-

25606 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065100030

01/10/2564

-

-

25607 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100031
บาท

01/10/2564

-

-

25608 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100032

01/10/2564

-

-

25609 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100033

01/10/2564

-

-

หน ้า 2464

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25610 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

25611 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

25612 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100034
01/10/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สามารถ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100035

01/10/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100036

01/10/2564

-

-

25613 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100037

01/10/2564

-

-

25614 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100038

01/10/2564

-

-

25615 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100039

01/10/2564

-

-

25616 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100040

01/10/2564

-

-

25617 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100041
บาท

01/10/2564

-

-

25618 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100042

01/10/2564

-

-

25619 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100043

01/10/2564

-

-

หน ้า 2465

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25620 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100044
01/10/2564 -

25621 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100045

01/10/2564

-

-

25622 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100046

01/10/2564

-

-

25623 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100047

01/10/2564

-

-

25624 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100048

01/10/2564

-

-

25625 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100049
บาท

01/10/2564

-

-

25626 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100050

01/10/2564

-

-

25627 เงินรับฝากเงินแผนดิน-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100051

01/10/2564

-

-

25628 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100052

01/10/2564

-

-

25629 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ใจอุน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100053

01/10/2564

-

-

หน ้า 2466

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25630 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100054
01/10/2564 -

25631 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100055
บาท

01/10/2564

-

-

25632 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100056

01/10/2564

-

-

25633 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100057

01/10/2564

-

-

25634 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100058

01/10/2564

-

-

25635 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธิศา เขียวโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100059

01/10/2564

-

-

25636 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100060

01/10/2564

-

-

25637 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100061

01/10/2564

-

-

25638 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100062

01/10/2564

-

-

25639 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100063

01/10/2564

-

-

หน ้า 2467

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25640 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100064
01/10/2564 -

25641 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100065

01/10/2564

-

-

25642 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100066

01/10/2564

-

-

25643 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100067

01/10/2564

-

-

25644 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100068

01/10/2564

-

-

25645 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาดี/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065100069

01/10/2564

-

-

25646 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100070

01/10/2564

-

-

25647 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100071

01/10/2564

-

-

25648 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100072

01/10/2564

-

-

25649 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100073
บาท

01/10/2564

-

-

หน ้า 2468

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25650 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุฑามาศ หนวดหอม/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100074
01/10/2564 บาท

25651 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100075

01/10/2564

-

-

25652 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100076
บาท

01/10/2564

-

-

25653 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100077

01/10/2564

-

-

25654 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100078
บาท

01/10/2564

-

-

25655 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900065100079

01/10/2564

-

-

25656 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100080

04/10/2564

-

-

25657 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100081

04/10/2564

-

-

25658 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100082
บาท

04/10/2564

-

-

25659 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

04/10/2564

-

-

หน ้า 2469

PR3900065100083

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25660 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100084
04/10/2564 -

25661 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100085

04/10/2564

-

-

25662 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100086

04/10/2564

-

-

25663 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100087

04/10/2564

-

-

25664 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100088

04/10/2564

-

-

25665 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100089

04/10/2564

-

-

25666 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100090
บาท

04/10/2564

-

-

25667 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100091
บาท

04/10/2564

-

-

25668 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100092

04/10/2564

-

-

25669 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

PR3900065100093

04/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท
หน ้า 2470

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25670 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

25671 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100095

04/10/2564

-

-

25672 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100096

04/10/2564

-

-

25673 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100097

04/10/2564

-

-

25674 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100098

04/10/2564

-

-

25675 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100099
บาท

04/10/2564

-

-

25676 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100100

04/10/2564

-

-

25677 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100101

04/10/2564

-

-

25678 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคม ทรงเนียมศรี/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100102

04/10/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100103
บาท

04/10/2564

-

-

25679 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100094
04/10/2564 บาท

หน ้า 2471

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25680 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100104
04/10/2564 -

25681 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100105
บาท

04/10/2564

-

-

25682 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100106

04/10/2564

-

-

25683 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100107
บาท

04/10/2564

-

-

25684 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100108

04/10/2564

-

-

25685 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100109

04/10/2564

-

-

25686 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100110

04/10/2564

-

-

25687 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100111

04/10/2564

-

-

25688 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100112

04/10/2564

-

-

25689 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100113

04/10/2564

-

-

หน ้า 2472

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25690 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25691 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100115

04/10/2564

-

-

25692 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100116

04/10/2564

-

-

25693 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100117

04/10/2564

-

-

25694 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100118

04/10/2564

-

-

25695 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100119

04/10/2564

-

-

25696 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนนิสา ชูอิ่ม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100120

04/10/2564

-

-

25697 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินตรา อักษร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100121

04/10/2564

-

-

25698 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065100122

04/10/2564

-

-

25699 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100123

04/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

หน ้า 2473

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100114
04/10/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25700 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100124
04/10/2564 บาท

25701 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100125

04/10/2564

-

-

25702 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100126

04/10/2564

-

-

25703 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100127

04/10/2564

-

-

25704 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100128

04/10/2564

-

-

25705 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100129

04/10/2564

-

-

25706 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา ครูศรี/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100130

04/10/2564

-

-

25707 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพงค นิลสนธิ/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100131

04/10/2564

-

-

25708 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100132

04/10/2564

-

-

25709 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100133

04/10/2564

-

-

หน ้า 2474

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25710 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25711 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100135

04/10/2564

-

-

25712 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม เดือน ก.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100136

04/10/2564

-

-

25713 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100149

26/10/2564

-

-

25714 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100150

26/10/2564

-

-

25715 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100151

26/10/2564

-

-

25716 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100152
บาท

26/10/2564

-

-

25717 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100153

26/10/2564

-

-

25718 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100155

26/10/2564

-

-

25719 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

26/10/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

หน ้า 2475

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100134
04/10/2564 -

PR3900065100156

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25720 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100157
26/10/2564 -

25721 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100158

26/10/2564

-

-

25722 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100159

26/10/2564

-

-

25723 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100160

26/10/2564

-

-

25724 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100161
บาท

26/10/2564

-

-

25725 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100162
บาท

26/10/2564

-

-

25726 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100163
บาท

26/10/2564

-

-

25727 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100164

26/10/2564

-

-

25728 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100168
บาท

26/10/2564

-

-

25729 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

26/10/2564

-

-

หน ้า 2476

PR3900065100169

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25730 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100170
26/10/2564 -

25731 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100171

26/10/2564

-

-

25732 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพียรงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100172

26/10/2564

-

-

25733 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100175

26/10/2564

-

-

25734 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100176
บาท

26/10/2564

-

-

25735 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100177

26/10/2564

-

-

25736 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100178

26/10/2564

-

-

25737 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคม ทรงเนียมศรี/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100179

26/10/2564

-

-

25738 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100181
บาท

26/10/2564

-

-

25739 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100182

26/10/2564

-

-

หน ้า 2477

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25740 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100183
26/10/2564 บาท

25741 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100184

26/10/2564

-

-

25742 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100185
บาท

26/10/2564

-

-

25743 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100186

26/10/2564

-

-

25744 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100187

26/10/2564

-

-

25745 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100188

26/10/2564

-

-

25746 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100189

26/10/2564

-

-

25747 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100193

26/10/2564

-

-

25748 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100194

26/10/2564

-

-

25749 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900065100195

26/10/2564

-

-

หน ้า 2478

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25750 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
5,000.00
ต.ค. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100196
26/10/2564 -

25751 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100197

26/10/2564

-

-

25752 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100200

29/10/2564

-

-

25753 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100201

29/10/2564

-

-

25754 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100202

29/10/2564

-

-

25755 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100203

29/10/2564

-

-

25756 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100204

29/10/2564

-

-

25757 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100206

29/10/2564

-

-

25758 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100207

29/10/2564

-

-

25759 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100208

29/10/2564

-

-

หน ้า 2479

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25760 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100209
29/10/2564 -

25761 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100211

29/10/2564

-

-

25762 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100212

29/10/2564

-

-

25763 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100213

29/10/2564

-

-

25764 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100214
บาท

29/10/2564

-

-

25765 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุฑามาศ หนวดหอม/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100215
บาท

29/10/2564

-

-

25766 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100219

29/10/2564

-

-

25767 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100220
บาท

29/10/2564

-

-

25768 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100221

29/10/2564

-

-

25769 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100222
บาท

29/10/2564

-

-

หน ้า 2480

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25770 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100223
29/10/2564 -

25771 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100226

29/10/2564

-

-

25772 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100227

29/10/2564

-

-

25773 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100228

29/10/2564

-

-

25774 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนนิสา ชูอิ่ม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100229

29/10/2564

-

-

25775 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินตรา อักษร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100230

29/10/2564

-

-

25776 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065100232

29/10/2564

-

-

25777 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100233

29/10/2564

-

-

25778 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100234
บาท

29/10/2564

-

-

25779 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

29/10/2564

-

-

หน ้า 2481

PR3900065100235

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25780 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100236
29/10/2564 -

25781 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100237

29/10/2564

-

-

25782 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100238

29/10/2564

-

-

25783 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100239

29/10/2564

-

-

25784 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา ครูศรี/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100240

29/10/2564

-

-

25785 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพงค นิลสนธิ/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100241

29/10/2564

-

-

25786 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100244

29/10/2564

-

-

25787 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100245

29/10/2564

-

-

25788 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100246

29/10/2564

-

-

25789 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100247

29/10/2564

-

-

หน ้า 2482

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25790 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100248
29/10/2564 -

25791 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100251

29/10/2564

-

-

25792 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100252
บาท

29/10/2564

-

-

25793 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100253

29/10/2564

-

-

25794 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100254

29/10/2564

-

-

25795 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100255

29/10/2564

-

-

25796 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100257

29/10/2564

-

-

25797 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100258

29/10/2564

-

-

25798 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100259

29/10/2564

-

-

25799 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100260

29/10/2564

-

-

หน ้า 2483

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25800 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100261
29/10/2564 บาท

25801 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100262

29/10/2564

-

-

25802 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100263

29/10/2564

-

-

25803 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100264

29/10/2564

-

-

25804 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100266

29/10/2564

-

-

25805 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สถาพร กลัดจินดา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100267

29/10/2564

-

-

25806 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100271
บาท

29/10/2564

-

-

25807 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100272

29/10/2564

-

-

25808 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100273

29/10/2564

-

-

25809 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100274

29/10/2564

-

-

หน ้า 2484

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25810 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธิศา เขียวโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100275
29/10/2564 -

25811 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100278

29/10/2564

-

-

25812 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100279
บาท

29/10/2564

-

-

25813 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100280

29/10/2564

-

-

25814 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100281

29/10/2564

-

-

25815 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065100282

29/10/2564

-

-

25816 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100284

29/10/2564

-

-

25817 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100285

29/10/2564

-

-

25818 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100286

29/10/2564

-

-

25819 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100287

29/10/2564

-

-

หน ้า 2485

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25820 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100288
29/10/2564 -

25821 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100289
บาท

29/10/2564

-

-

25822 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100290

29/10/2564

-

-

25823 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100291

29/10/2564

-

-

25824 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100292

29/10/2564

-

-

25825 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สามารถ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100293

29/10/2564

-

-

25826 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100295

29/10/2564

-

-

25827 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100296

29/10/2564

-

-

25828 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100297

29/10/2564

-

-

25829 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100298

29/10/2564

-

-

หน ้า 2486

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25830 จางเหมาจัดเก็บขยะเปยกและขยะแหง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
48,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย ขาวสําลี/ราคาที่ตกลงจาง 48,000 บาท PO4200065100011 07/10/2564 -

25831 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ,ยายพรอมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ

69,200.00

69,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 69,200
บาท

PR4200065100023

07/10/2564

-

-

25832 ขออนุมัติจางเหมาออกแบบและปรับปรงุเว็บไซด

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท แมนเผือก/ราคาที่ตกลงจาง 20,000 PR4200065100024
บาท

07/10/2564

-

-

25833 ขออนุมัติจางกําจัดปลวก

99,600.00

99,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด/ราคา
ที่ตกลงจาง 99,600 บาท

PO4200065100012

07/10/2564

-

-

25834 ขออนุมัติจางเหมาทําความสะอาด บริเวณหองปฏิบัติการ BLACK
BOX,,AC1และภายนอกอาคาร

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต บุญประภา/ราคาที่ตกลงจาง 96,000
บาท

PO4200065100006

07/10/2564

-

-

25835 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

9,253.00

9,253.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตง
กลงซื้อ 9,253 บาท

PR4200065100027

08/10/2564

-

-

25836 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีฟารมาซี จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 3,745
บาท

PR4200065100028

08/10/2564

-

-

25837 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพเลเซอร

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 3,600 บาท PR4200065100029

11/10/2564

-

-

25838 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ Kyocera KM-2050

37,800.00

37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ ราคาที่ตกลงซื้อ PR4200065100031
37,800 บาท

12/10/2564

-

-

25839 ขออนุมัติจัดซื้อไฟสตูดิโอพรอมฉากหลัง

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท
จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ 97,370 บาท

18/10/2564

-

-

หน ้า 2487

PO4200065100014

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25840 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถยนตในการรับ-สงอาจารยและเจาหนาที่ใน
การเขาเฝาฯเพื่อเขารับถวยรางวัล
25841 ขออนุมัติจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 1 คน
ระยะเวลา 6 เดือน 14 วัน (18 ตุลาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565)
25842 ขออนุมัติจัดซื้อกระเขาเยี่ยมไข รองศาสตราจารยบัณฑิต ทิพากร
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย)
25843 ขออนุมัติเสนอจางทําปายอะคริลิค

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00

96,774.19

1,500.00

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลงจาง 2,800 PR4200065100036
26/10/2564 บาท

96,774.19 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิตา โพธิ์เรือง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเลิฟออลฟลาวเวอร/ราคาที่ตกลงซื้อ
1,500

PO4300065100004

14/10/2021

-

-

PR4500065100012

12/10/2564

-

-

15/10/2564

-

-

18/10/2564

-

-

25844 ขออนุมัติเสนอจางทําเลมเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ ฉบับ 2563-2566
25845 ขออนุมัติเสนอจางทําเลมรายงานประเมินตนเอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ป 64
25846 สินคา(นิสชินคัพ) จํานวน 2 รายการ

1,960.00

350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด/ PR4500065100013
ราคาที่ตกลงจาง 350
1,960.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 1,960 PR4500065100017

1,375.00

1,375.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 1,375 PR4500065100016

18/10/2564

-

-

4,032.02

4,032.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด PR7080065100004
/ ราคาที่เสนอ 4,032.02 บาท

06/10/2021

-

-

25847 สินคา( พายคุกกี้) จํานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00
บาท

PR7080065100003

06/10/2021

-

-

25848 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

1,092.00

1,092.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 1,092.00 บาท

PR7080065100001

06/10/2021

-

-

17,036.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา PR7080065100002
ที่เสนอ 17,036.53บาท

06/10/2021

-

-

07/10/2021

-

-

25849 น้ําอัดลมและน้ําดื่มน้ําทิพย จํานวน 6 รายการ

25850 สินคา(สินคา+คาจัดสง) จํานวน 2 รายการ

350.00

ราคากลาง

17,036.53

9,244.80

9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 9,244.80 บาท
หน ้า 2488

PR7080065100007

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25851 วัตถุดิบ ,อุปกรณประกอบการขายและสินคา จํานวน 6 รายการ

25852 สินคา(ไอศกรีมแทง) จํานวน 31 รายการ

25853 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

25854 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ

25855 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

25856 วัตถุดิบ(ครีมนม,ชา) จํานวน 3 รายการ

25857 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,000.00

14,401.91

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 423.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080065100009
07/10/2021 -

14,401.91 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065100010
14,401.91 บาท

07/10/2021

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ
750.00 บาท

PR7080065100006

07/10/2021

-

-

4,622.40

4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 4,622.40
บาท

PR7080065100005

07/10/2021

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 354.00 บาท

PR7080065100011

08/10/2021

-

-

PR7080065100013

11/10/2021

-

-

9,950.00

9,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ
9,950.00 บาท

783.50

783.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) นางสาวธี
รานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 783.50 บาท

PR7080065100012

11/10/2021

-

-

25858 สินคา,วัตถุดิบ,อุปกรณประกอบการขายและวัสดุ จํานวน 36 รายการ

15,035.00

15,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท ฮะ
เส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่เสนอ
15,035.00 บาท

PR7080065100017

11/10/2021

-

-

25859 สินคา(ตุกตา) จํานวน 4 รายการ

56,576.25

56,576.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ
56,576.25 บาท

PR7080065100015

11/10/2021

-

-

25860 สินคา(ไอศกรีมแทง) จํานวน 20 รายการ

14,594.97

14,594.97 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065100014
14,594.97 บาท

11/10/2021

-

-

หน ้า 2489

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25861 สินคา(ตักทราย,ตกปลาแผง) จํานวน 3 รายการ

25862 วัตถุดิบ(นมปง,เนย) จํานวน 1 รายการ

25863 สินคา(ขนม,มามาคัพ),วัตถุด(ิ นม) จํานวน 4 รายการ

25864 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,720.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข / ราคาที่เสนอ
9,720.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080065100016
12/10/2021 -

397.00

397.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 397.00 บาท

PR7080065100018

15/10/2021

-

-

3,611.00

3,611.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 3,611.00 บาท

PR7080065100019

15/10/2021

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ
750.00 บาท

PR7080065100023

18/10/2021

-

-

25865 สินคา(ไอศครีมแทง) จํานวน 27รายการ

19,339.50

19,339.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065100020
19,339.50 บาท

18/10/2021

-

-

25866 สินคา(ของเลน) จํานวน 2 รายการ

15,552.00

15,552.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่เสนอ
15,5520.00 บาท

PR7080065100025

18/10/2021

-

-

PR7080065100021

18/10/2021

-

-

PR7080065100026

18/10/2021

-

-

25867 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 1 รายการ

873.00

873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) นางสาวธี
รานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ 873.00 บาท

25868 สินคา(ของเลน) จํานวน 2 รายการ

16,560.00

16,560.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ มงคลเคหา / ราคาที่เสนอ
16,560.00 บาท

25869 สินคา(พายคุกกี้) จํานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ/ ราคาที่เสนอ 1,500.00
บาท

PR7080065100022

18/10/2021

-

-

25870 สินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 1 รายการ

8,640.04

8,640.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา PR7080065100024
ที่เสนอ 8,640.04 บาท

18/10/2021

-

-

หน ้า 2490

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25871 สินคา(พวงกุญแจ) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
14,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ 14,400.00 PR7080065100028
20/10/2021 บาท

25872 สินคา(พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม) จํานวน 1 รายการ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / ราคาที่เสนอ
6,000.00 บาท

PR7080065100029

20/10/2021

-

-

25873 สินคาและวัตถุดิบ จํานวน 9 รายการ

7,678.00

7,678.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 7,678.00 บาท

PR7080065100027

20/10/2021

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเสียงศักดิ์บลอก/ ราคาที่เสนอ 500.00 บาท PR7080065100030

21/10/2021

-

-

PR7080065100033

25/10/2021

-

-

13,487.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด / ราคา PR7080065100032
ที่เสนอ 13,487.52 บาท

25/10/2021

-

-

25874 วัสดุ(สั่งทําตรายางผูรักษาการแทน) จํานวน 1 รายการ

25875 สินคา(พายคุกกี้) จํานวน 1 รายการ

25876 สินคา(น้ําดื่มและน้ําอัดลม) จํานวน 5 รายการ

25877 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 1 รายการ

25878 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ

25879 สินคา(ไอศกรีมแทง) จํานวน 25 รายการ

25880 สินคา(สีน้ํา,เฟรมผา,คาจัดสง) จํานวน 2 รายการ

500.00

1,500.00

13,487.52

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00
บาท

773.00

773.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 773.00 บาท

PR7080065100034

25/10/2021

-

-

8,782.56

8,782.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 8,782.56
บาท

PR7080065100036

25/10/2021

-

-

15,298.36 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065100031
15,298.36 บาท

25/10/2021

-

-

26/10/2021

-

-

15,298.36

9,768.40

9,768.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 9,768.40 บาท
หน ้า 2491

PR7080065100037

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25881 สินคา(ของเลน) จํานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,490.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข / ราคาที่เสนอ
13,490.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080065100041
27/10/2021 -

25882 วัตถุดิบ(ชา,เม็ดกาแฟ,ผงชา,น้ําชงผสมโซดา) จํานวน 9 รายการ

19,192.00

19,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ
19,192.00 บาท

PR7080065100039

27/10/2021

-

-

25883 สินคา,วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 34 รายการ

19,673.00

19,673.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 19,673.00 บาท

PR7080065100040

27/10/2021

-

-

25884 สินคา(แกวน้ําชง) จํานวน 1 รายการ

5,970.00

5,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ
5,970.00 บาท

PR7080065100038

27/10/2021

-

-

25885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100041

01/10/2021

-

-

25886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ/ ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100044
บาท

01/10/2021

-

-

25887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100045

01/10/2021

-

-

25888 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ สวนลา / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100043

01/10/2021

-

-

หน ้า 2492

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25889 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100042
01/10/2021 -

25890 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8
เดือนกันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100096
บาท

01/10/2021

-

-

25891 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8
เดือนกันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100097
บาท

01/10/2021

-

-

25892 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8
เดือนกันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100100

01/10/2021

-

-

25893 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8
เดือนกันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100098

01/10/2021

-

-

25894 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8
เดือนกันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065100099

01/10/2021

-

-

25895 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100145
บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2493

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25896 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100141
01/10/2021 บาท

25897 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100142

01/10/2021

-

-

25898 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล / ราคาที่เสนอ PR7000065100143
9,000.00 บาท

01/10/2021

-

-

25899 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100144
บาท

01/10/2021

-

-

25900 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065100115

01/10/2021

-

-

25901 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100113

01/10/2021

-

-

25902 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100114

01/10/2021

-

-

หน ้า 2494

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25903 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100112
01/10/2021 บาท

25904 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100111

01/10/2021

-

-

25905 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100160

01/10/2021

-

-

25906 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100159

01/10/2021

-

-

25907 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100157

01/10/2021

-

-

25908 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100158

01/10/2021

-

-

25909 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100156

01/10/2021

-

-

หน ้า 2495

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25910 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นงนุช อินทวงค / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100084
01/10/2021 -

25911 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100082

01/10/2021

-

-

25912 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100085

01/10/2021

-

-

25913 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100081

01/10/2021

-

-

25914 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100083
บาท

01/10/2021

-

-

25915 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100130

01/10/2021

-

-

25916 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100126

01/10/2021

-

-

หน ้า 2496

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25917 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100129
01/10/2021 -

25918 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100128

01/10/2021

-

-

25919 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100127
บาท

01/10/2021

-

-

25920 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100146

01/10/2021

-

-

25921 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100151

01/10/2021

-

-

25922 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100153

01/10/2021

-

-

25923 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100148

01/10/2021

-

-

หน ้า 2497

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25924 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100149
01/10/2021 -

25925 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100150

01/10/2021

-

-

25926 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100147
บาท

01/10/2021

-

-

25927 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100152

01/10/2021

-

-

25928 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100154

01/10/2021

-

-

25929 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100119

01/10/2021

-

-

25930 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100121

01/10/2021

-

-

หน ้า 2498

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25931 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100124
01/10/2021 -

25932 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100125

01/10/2021

-

-

25933 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100123
บาท

01/10/2021

-

-

25934 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100120

01/10/2021

-

-

25935 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100116

01/10/2021

-

-

25936 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100117
บาท

01/10/2021

-

-

25937 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐภรณ ปญยาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2499

PR7000065100118

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25938 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100122
01/10/2021 -

25939 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100170

01/10/2021

-

-

25940 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา วนาภรณ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100162

01/10/2021

-

-

25941 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100161

01/10/2021

-

-

25942 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100167

01/10/2021

-

-

25943 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100163

01/10/2021

-

-

25944 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100168
บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2500

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25945 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100164
01/10/2021 -

25946 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100166

01/10/2021

-

-

25947 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100165

01/10/2021

-

-

25948 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100169

01/10/2021

-

-

25949 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัทนวิภา แทนคุณ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100094

01/10/2021

-

-

25950 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100092

01/10/2021

-

-

25951 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100087

01/10/2021

-

-

หน ้า 2501

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25952 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100088
01/10/2021 -

25953 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100090

01/10/2021

-

-

25954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100091
บาท

01/10/2021

-

-

25955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PO7000065100001

01/10/2021

-

-

25956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100086

01/10/2021

-

-

25957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนันท วิรัชกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100093

01/10/2021

-

-

25958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100095
บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2502

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100047
01/10/2021 -

25960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100048
บาท

01/10/2021

-

-

25961 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100049

01/10/2021

-

-

25962 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100050

01/10/2021

-

-

25963 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100051

01/10/2021

-

-

25964 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100052
บาท

01/10/2021

-

-

25965 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2503

PR7000065100053

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25966 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100046
01/10/2021 -

25967 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100055

01/10/2021

-

-

25968 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100054
บาท

01/10/2021

-

-

25969 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100139
บาท

01/10/2021

-

-

25970 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100138

01/10/2021

-

-

25971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100131

01/10/2021

-

-

25972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100132

01/10/2021

-

-

หน ้า 2504

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100140
01/10/2021 -

25974 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100133

01/10/2021

-

-

25975 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100134

01/10/2021

-

-

25976 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100135

01/10/2021

-

-

25977 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100136

01/10/2021

-

-

25978 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100137

01/10/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100021

01/10/2021

-

-

25979 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

หน ้า 2505

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25980 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100022
01/10/2021 -

25981 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100023

01/10/2021

-

-

25982 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100025
บาท

01/10/2021

-

-

25983 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100024

01/10/2021

-

-

25984 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสรวี วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100020
บาท

01/10/2021

-

-

25985 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100016

01/10/2021

-

-

25986 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100017
บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2506

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25987 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100018
01/10/2021 บาท

25988 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100019

01/10/2021

-

-

25989 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา / ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000065100006

01/10/2021

-

-

25990 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100007
บาท

01/10/2021

-

-

25991 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100008

01/10/2021

-

-

25992 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100009

01/10/2021

-

-

25993 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100010

01/10/2021

-

-

หน ้า 2507

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

25994 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100065
01/10/2021 -

25995 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100064

01/10/2021

-

-

25996 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100061

01/10/2021

-

-

25997 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ / ราคาที่เสนอ PR7000065100062
5,000.00 บาท

01/10/2021

-

-

25998 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100063

01/10/2021

-

-

25999 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100011

01/10/2021

-

-

26000 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100012

01/10/2021

-

-

หน ้า 2508

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26001 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100013
01/10/2021 -

26002 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100015

01/10/2021

-

-

26003 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100014

01/10/2021

-

-

26004 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100066

01/10/2021

-

-

26005 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100069

01/10/2021

-

-

26006 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100070
บาท

01/10/2021

-

-

26007 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2509

PR7000065100067

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26008 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100068
01/10/2021 -

26009 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปทมพร นาคมั่น / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100005

01/10/2021

-

-

26010 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100004

01/10/2021

-

-

26011 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100002

01/10/2021

-

-

26012 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100003
บาท

01/10/2021

-

-

26013 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100001

01/10/2021

-

-

26014 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100036
บาท

01/10/2021

-

-

หน ้า 2510

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26015 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100038
01/10/2021 บาท

26016 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100039

01/10/2021

-

-

26017 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100037

01/10/2021

-

-

26018 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065100040

01/10/2021

-

-

26019 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล / ราคาที่เสนอ PR7000065100060
5,000.00 บาท

01/10/2021

-

-

26020 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100059

01/10/2021

-

-

26021 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100057

01/10/2021

-

-

หน ้า 2511

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26022 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

26023 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

5,000.00

26024 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ญาณิศา วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

26025 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

26026 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100058
01/10/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065100056

01/10/2021

-

-

PR7000065100032

01/10/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลลิกา ลีบํารุง / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100035

01/10/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100026

01/10/2021

-

-

26027 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100027

01/10/2021

-

-

26028 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100028

01/10/2021

-

-

หน ้า 2512

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26029 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100029
01/10/2021 -

26030 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100030

01/10/2021

-

-

26031 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100033
บาท

01/10/2021

-

-

26032 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000065100031

01/10/2021

-

-

26033 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100034
บาท

01/10/2021

-

-

26034 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100109

01/10/2021

-

-

26035 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100110

01/10/2021

-

-

หน ้า 2513

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26036 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100107
01/10/2021 -

26037 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100101

01/10/2021

-

-

26038 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100108

01/10/2021

-

-

26039 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100102

01/10/2021

-

-

26040 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100103

01/10/2021

-

-

26041 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100104

01/10/2021

-

-

26042 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100105

01/10/2021

-

-

หน ้า 2514

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26043 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือน
กันยายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100106
01/10/2021 -

26044 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 8 เดือนกันยายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรุดา กัญจนกุญชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100155

01/10/2021

-

-

26045 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

63,200.00

63,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100173

05/10/2021

-

-

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง / ราคาที่เสนอ 400.00 บาท PR7000065100174

05/10/2021

-

-

PO7000065110001

01/11/2021

-

-

200.00 เฉพาะเจาะจง ราน key Man Shop / ราคาที่เสนอ 150.00 บาท PR7000065100181

06/10/2021

-

-

26046 น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเจาหนาที่รับ-สงหนังสือ(ประจําเดือน ตุลาคม
2564) จํานวน 1 รายการ
26047 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22 เครื่อง สัญญา 3 ป ( 1 พย. 2561
- 31 ตค. 64) งวดที่ 36 เดือน ตค. 64
26048 จางปมลูกกุญแจ จํานวน 1 รายการ

400.00

25,300.00

200.00

25,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
25,300.00 บาท

26049 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000065100175

06/10/2021

-

-

26050 หมึกเครื่องพิมพ HP LaserJet จํานวน 2 รายการ

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค / ราคาที่ PR7000065100178
เสนอ 10,272.00 บาท

06/10/2021

-

-

06/10/2021

-

-

26051 วัสดุไฟฟา และวิทยุ จํานวน 5 รายการ

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอิเลคทริค / ราคาที่เสนอ 4,590.00
บาท

หน ้า 2515

PR7000065100180

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26052 วัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่องพิมพ CF 283A) จํานวน 1 รายการ

26053 วัสดุคอมพิวเตอร(อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย) จํานวน 1
รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,650.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
4,650.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค / ราคาที่ PR7000065100177
06/10/2021 เสนอ 4,650.00 บาท

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
650.00 บาท

PR7000065100186

07/10/2021

-

-

26054 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

2,372.00

2,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 2,358.00 บาท

PR7000065100185

07/10/2021

-

-

26055 วัสดุสํานักงาน(เขาสตอก) จํานวน 10 รายการ

3,061.00

3,061.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด , บริษัท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ
3,061.00 บาท

PR7000065100183

07/10/2021

-

-

26056 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 9 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน โอเชี่ยน แอนด ซี อะแควเรี่ยม / ราคาที่เสนอ PR7000065100184
28,700.00 บาท

07/10/2021

-

-

26057 วัสดุคอมพิวเตอร(หนวยความจํา) จํานวน 1 รายการ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000065100187
1,800.00 บาท

07/10/2021

-

-

26058 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 3,260.00
บาท

PR7000065100188

07/10/2021

-

-

26059 วัสดุสํานักงาน(กระดาษA4 สีเหลือง) จํานวน 1 รายการ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด / ราคาที่ PR7000065100182
เสนอ 2,648.25 บาท

07/10/2021

-

-

26060 วัสดุเครื่องปรับอากาศ และวัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท

PR7000065100189

08/10/2021

-

-

34,400.00

34,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮานนา อินสทรูเมนทส (ประเทศไทย)
จํากัด / ราคาที่เสนอ 34,400.00 บาท

PR7000065100190

08/10/2021

-

-

26061 เครื่องวัดคาพีเอช แบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง (สถานีวิจัยยอยชะอําชนะ)

หน ้า 2516

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26062 วัสดุไฟฟา(หลอดไฟLED) 20w. จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน กฤษณอิเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,400.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100191
08/10/2021 -

26063 คาจางซอมเครื่องปรับอากาศ(รานจําหนายของที่ระลึก) จํานวน 2
รายการ

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

PR7000065100199

11/10/2021

-

-

26064 ที่จายแอลกอฮอลแบบเทาเหยียบ และผลิตภัณฑฆาเชื้อ จํานวน 2
รายการ

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเซฟเคมีและบรรจุภัณฑ , บาย วายทีเอ็น
เซฟตี้แอนดซัพพลาย จํากัด / ราคาที่เสนอ
6,477.90 บาท

PR7000065100198

11/10/2021

-

-

26065 วัสดุการเกษตร และวัสดุงานบานจํานวน 13 รายการ

4,100.00

4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน), รานจาน
ชาม บางแสน / ราคาที่เสนอ 4,001.57 บาท

PR7000065100200

11/10/2021

-

-

26066 วัสดุไฟฟา และวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง รานลัคกี้การเดนท , รานมาสเตอรอวอเรียม /
ราคาที่เสนอ 6,477.90 บาท

PR7000065100192

11/10/2021

-

-

26067 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 2/65

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000065100202

12/10/2021

-

-

26068 วัสดุโฆษณา(ปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด) จํานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
1,500.00 บาท

PR7000065100201

12/10/2021

-

-

26069 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท PR7000065100203

12/10/2021

-

-

26070 วัสดุโฆษณา(จางพิมพปายไวนิลธงญี่ปุน) จํานวน 1 รายการ

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
8,100.00 บาท

PR7000065100204

14/10/2021

-

-

26071 วัสดุซอมบํารุง และวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร PR7000065100205
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ
9,347.00 บาท

14/10/2021

-

-

หน ้า 2517

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26072 วัสดุโฆษณา(สติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด) จํานวน 2 รายการ

26073 วัสดุการเกษตร(ถุงแพ็คกุงรัดมุม)จํานวน 1 รายการ

26074 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

26075 วัสดุสํานักงาน(เกาอี้พลาสติกลายหวาย) จํานวน 6 ตัว

26076 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) จํานวน 10 เที่ยว 3/65

26077 วัสดุโฆษณา(ปายมาตราการความปลอดภัย) จําวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
1,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100209
15/10/2021 -

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ
1,400.00 บาท

PR7000065100210

15/10/2021

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

PR7000065100211

18/10/2021

-

-

PR7000065100215

19/10/2021

-

-

PR7000065100217

20/10/2021

-

-

600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 600.00 PR7000065100218
บาท

20/10/2021

-

-

3,500.00

33,000.00

600.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขาชลบุร)ี /
ราคาที่เสนอ 3,420.00 บาท
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

26078 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ 1,050.00
บาท

PR7000065100219

20/10/2021

-

-

26079 วัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่องพิมพโทรสาร) จํานวน 1 รายการ

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000065100224
3,300.00 บาท

21/10/2021

-

-

26080 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000065100232
9,500.00 บาท

25/10/2021

-

-

25/10/2021

-

-

26081 คาบริการเชาระบบ 3D Visualization (Indoor&Outdoor) ระยะเวลา
1 ป (1 พย. 64 - 31 ธค. 65)

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตีม ออฟ ธิงส จํากัด / ราคาที่เสนอ
36,000.00 บาท
หน ้า 2518

PR7000065100231

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26082 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 4,550.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100234
26/10/2021 -

26083 คาจางตรวจเช็คและซอมแซมยานพาหนะ(รถยนตตู นค5262-ชบ)
จํานวน 1 งาน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวิเชียร ไดนาโม / ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท PR7000065100235

26/10/2021

-

-

26084 วัสดุไฟฟา และวิทยุ จํานวน 2 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000065100238

27/10/2021

-

-

26085 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ชลบุรี / ราคาที่เสนอ 7,710.00 บาท

PR7000065100241

27/10/2021

-

-

26086 ถังอากาศ 4 ใบ, วาลวคอถัง 4 ชุด

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไดฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 35,588.20 PR7000065100245
บาท

27/10/2021

-

-

รานกฤษณอิเลคทริค / ราคาที่เสนอ 2,300.00
บาท

26087 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100271

29/10/2021

-

-

26088 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100289
บาท

29/10/2021

-

-

26089 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

29/10/2021

-

-

หน ้า 2519

PR7000065100292

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26090 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100293
29/10/2021 -

26091 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100290

29/10/2021

-

-

26092 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสรวี วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100267
บาท

29/10/2021

-

-

26093 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100263

29/10/2021

-

-

26094 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100264
บาท

29/10/2021

-

-

26095 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100265
บาท

29/10/2021

-

-

26096 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

29/10/2021

-

-

หน ้า 2520

PR7000065100266

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26097 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา / ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100253
29/10/2021 -

26098 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100254
บาท

29/10/2021

-

-

26099 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100255

29/10/2021

-

-

26100 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100256

29/10/2021

-

-

26101 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร อินทรโมฬี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100257

29/10/2021

-

-

26102 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100313

29/10/2021

-

-

26103 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100312

29/10/2021

-

-

หน ้า 2521

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26104 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100309
29/10/2021 -

26105 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ / ราคาที่เสนอ PR7000065100310
5,000.00 บาท

29/10/2021

-

-

26106 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100311

29/10/2021

-

-

26107 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100258

29/10/2021

-

-

26108 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100259

29/10/2021

-

-

26109 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100260

29/10/2021

-

-

26110 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100262

29/10/2021

-

-

หน ้า 2522

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26111 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100261
29/10/2021 -

26112 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100314

29/10/2021

-

-

26113 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100317

29/10/2021

-

-

26114 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100318

29/10/2021

-

-

26115 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100315

29/10/2021

-

-

26116 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100316

29/10/2021

-

-

26117 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปทมพร นาคมั่น / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100252

29/10/2021

-

-

หน ้า 2523

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26118 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100251
29/10/2021 -

26119 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100249

29/10/2021

-

-

26120 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100250
บาท

29/10/2021

-

-

26121 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100248

29/10/2021

-

-

26122 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100284
บาท

29/10/2021

-

-

26123 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100286
บาท

29/10/2021

-

-

26124 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

29/10/2021

-

-

หน ้า 2524

PR7000065100287

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26125 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065100285
29/10/2021 บาท

26126 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065100288

29/10/2021

-

-

26127 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล / ราคาที่เสนอ PR7000065100308
5,000.00 บาท

29/10/2021

-

-

26128 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100307

29/10/2021

-

-

26129 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100305

29/10/2021

-

-

26130 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065100306

29/10/2021

-

-

26131 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065100304

29/10/2021

-

-

หน ้า 2525

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26132 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ญาณิศา วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100279
29/10/2021 -

26133 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลลิกา ลีบํารุง / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100282

29/10/2021

-

-

26134 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100273

29/10/2021

-

-

26135 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100274

29/10/2021

-

-

26136 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100275

29/10/2021

-

-

26137 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100276

29/10/2021

-

-

26138 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100277

29/10/2021

-

-

หน ้า 2526

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26139 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100280
29/10/2021 บาท

26140 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000065100278

29/10/2021

-

-

26141 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100281

29/10/2021

-

-

26142 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100295
บาท

29/10/2021

-

-

26143 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100296
บาท

29/10/2021

-

-

26144 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100297

29/10/2021

-

-

26145 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100298

29/10/2021

-

-

หน ้า 2527

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26146 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100299
29/10/2021 -

26147 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100300
บาท

29/10/2021

-

-

26148 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100301

29/10/2021

-

-

26149 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100294

29/10/2021

-

-

26150 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100303

29/10/2021

-

-

26151 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100302
บาท

29/10/2021

-

-

26152 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100268

29/10/2021

-

-

หน ้า 2528

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26153 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100269
29/10/2021 -

26154 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100270

29/10/2021

-

-

26155 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100272
บาท

29/10/2021

-

-

26156 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

PR7000065100339

30/10/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100328
บาท

30/10/2021

-

-

26157 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัทนวิภา แทนคุณ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

26158 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100332

30/10/2021

-

-

26159 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100333

30/10/2021

-

-

หน ้า 2529

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26160 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัธญาณี โลมจะบก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100335
30/10/2021 -

26161 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

PR7000065100336

30/10/2021

-

-

26162 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100334

30/10/2021

-

-

26163 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100331

30/10/2021

-

-

26164 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนันท วิรัชกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100338

30/10/2021

-

-

26165 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100340
บาท

30/10/2021

-

-

30/10/2021

-

-

26166 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นงนุช อินทวงค / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

หน ้า 2530

PR7000065100329

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26167 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100327
30/10/2021 -

26168 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100330

30/10/2021

-

-

26169 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100326

30/10/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100337
บาท

30/10/2021

-

-

26170 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

26171 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100356

31/10/2021

-

-

26172 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100405

31/10/2021

-

-

26173 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

31/10/2021

-

-

หน ้า 2531

PR7000065100404

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26174 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100402
31/10/2021 -

26175 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100403

31/10/2021

-

-

26176 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100401

31/10/2021

-

-

26177 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100375

31/10/2021

-

-

26178 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100371

31/10/2021

-

-

26179 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065100374

31/10/2021

-

-

26180 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

31/10/2021

-

-

หน ้า 2532

PR7000065100373

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26181 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100372
31/10/2021 บาท

26182 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100354

31/10/2021

-

-

26183 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100355

31/10/2021

-

-

26184 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100352

31/10/2021

-

-

26185 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100346

31/10/2021

-

-

26186 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100353

31/10/2021

-

-

26187 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100347

31/10/2021

-

-

หน ้า 2533

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26188 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100348
31/10/2021 -

26189 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100349

31/10/2021

-

-

26190 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100350

31/10/2021

-

-

26191 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100351

31/10/2021

-

-

26192 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรุดา กัญจนกุญชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100400

31/10/2021

-

-

26193 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100391

31/10/2021

-

-

26194 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100396

31/10/2021

-

-

หน ้า 2534

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26195 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100398
31/10/2021 -

26196 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100393
บาท

31/10/2021

-

-

26197 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100394
บาท

31/10/2021

-

-

26198 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100395

31/10/2021

-

-

26199 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100392
บาท

31/10/2021

-

-

26200 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100397

31/10/2021

-

-

26201 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100399

31/10/2021

-

-

หน ้า 2535

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26202 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100364
31/10/2021 -

26203 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100366

31/10/2021

-

-

26204 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100368

31/10/2021

-

-

26205 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100370

31/10/2021

-

-

26206 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100369
บาท

31/10/2021

-

-

26207 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิษฐาน เดือนเพ็ญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100363

31/10/2021

-

-

26208 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100365

31/10/2021

-

-

หน ้า 2536

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26209 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุส จักรแกว / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100361
31/10/2021 -

26210 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100362
บาท

31/10/2021

-

-

26211 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100367
บาท

31/10/2021

-

-

26212 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100415

31/10/2021

-

-

26213 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา วนาภรณ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100407

31/10/2021

-

-

26214 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100406

31/10/2021

-

-

26215 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100412

31/10/2021

-

-

หน ้า 2537

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26216 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100408
31/10/2021 -

26217 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100413
บาท

31/10/2021

-

-

26218 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100409

31/10/2021

-

-

26219 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100411

31/10/2021

-

-

26220 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100410

31/10/2021

-

-

26221 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100414

31/10/2021

-

-

26222 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065100384
บาท

31/10/2021

-

-

หน ้า 2538

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26223 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100383
31/10/2021 -

26224 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100376

31/10/2021

-

-

26225 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100377

31/10/2021

-

-

26226 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100385

31/10/2021

-

-

26227 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100378

31/10/2021

-

-

26228 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065100379

31/10/2021

-

-

26229 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065100380

31/10/2021

-

-

หน ้า 2539

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26230 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์ กุมภาพันธ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

26231 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

26232 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

26233 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100381
31/10/2021 -

PR7000065100382

31/10/2021

-

-

PR7000065100341

31/10/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100342
บาท

31/10/2021

-

-

26234 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100345

31/10/2021

-

-

26235 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100343

31/10/2021

-

-

26236 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย เส็งมี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065100344

31/10/2021

-

-

หน ้า 2540

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26237 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100390
31/10/2021 บาท

26238 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100386
บาท

31/10/2021

-

-

26239 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065100387

31/10/2021

-

-

26240 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล / ราคาที่เสนอ PR7000065100388
9,000.00 บาท

31/10/2021

-

-

26241 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100389
บาท

31/10/2021

-

-

26242 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065100360

31/10/2021

-

-

26243 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065100358

31/10/2021

-

-

หน ้า 2541

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26244 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564
26245 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 9 เดือนตุลาคม
2564
26246 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนตุลาคม 2564

26247 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย (TSH และ PKU) ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00

50,000.00

10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065100359
31/10/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065100357
บาท

31/10/2021

-

-

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000065100001

06/10/2564

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย

PR8000065100009

06/10/2564

-

-

26248 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนตุลาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด

PO8000065100002

06/10/2564

-

-

26249 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนตุลาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด

PO8000065100003

06/10/2564

-

-

26250 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนตุลาคม 2564

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮาส (ชลบุร)ี จํากัด

PO8000065100004

06/10/2564

-

-

26251 คาสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางการแพทย ประจําเดือนตุลาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี

PR8000065100015

06/10/2564

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065100024

07/10/2564

-

-

26252 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

หน ้า 2542

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26253 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,247.00

26254 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

26255 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100025
07/10/2564 -

2,540.00

2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด

PR8000065100026

07/10/2564

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด

PR8000065100027

07/10/2564

-

-

26256 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

99,724.00

99,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100028

07/10/2564

-

-

26257 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100029

07/10/2564

-

-

26258 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96300

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100030

07/10/2564

-

-

26259 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065100032

07/10/2564

-

-

26260 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,625.00

4,625.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065100033

07/10/2564

-

-

26261 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

PR8000065100034

07/10/2564

-

-

26262 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

89,600.00

PR8000065100036

07/10/2564

-

-

89,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

หน ้า 2543

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26263 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
86,400.00

26264 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100038
07/10/2564 -

71,000.00

71,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065100041

07/10/2564

-

-

26265 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด

PR8000065100042

07/10/2564

-

-

26266 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065100043

07/10/2564

-

-

26267 คาถายเอกสาร

91,200.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

PO8000065100005

07/10/2564

-

-

26268 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PO8000065100006

08/10/2564

-

-

26269 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 3 ชุด

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000065100057

08/10/2564

-

-

26270 คาถายเอกสารประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

PR8000065100058

08/10/2564

-

-

26271 คาถายเอกสารประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

99,800.00

99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
(สํานักงานใหญ)

PR8000065100059

08/10/2564

-

-

26272 ซื้อGrass Gold Cup Electrodes Cable length 73 cm จํานวน 1 ชุด

18,300.00

18,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000065100060

08/10/2564

-

-

หน ้า 2544

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26273 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000065100007 08/10/2564 -

26274 ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 80 ลัง

72,000.73

72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100063

08/10/2564

-

-

26275 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเครื่องวัดไทรอยด ยี่หอ
CAPINTEC รุน Captus 3000 S/N 901574 จํานวน ๑ เครื่อง

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด

PO8000065100008

08/10/2564

-

-

26276 ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil) จํานวน 150
กลอง

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100066

08/10/2564

-

-

26277 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเครื่องวัดรังสี Dose
Calibrator ยี่หอ Capintec รุน CRC-25R S/N 252968 จํานวน ๑
เครื่อง

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด

PO8000065100009

08/10/2564

-

-

26278 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg capsule (Viartril-S 500)
จํานวน 30 ขวด

99,750.11

99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100070

08/10/2564

-

-

26279 ซื้อน้ํายาซักผา4 รายการ

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

PR8000065100071

08/10/2564

-

-

26280 น้ํายาซักผา 2 รายการ

12,572.50

12,572.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100072

08/10/2564

-

-

26281 ซื้อ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000065100074

08/10/2564

-

-

26282 ซื้อยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml (Cosopt) จํานวน
300 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065100075

08/10/2564

-

-

หน ้า 2545

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26283 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
45,350.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

45,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100076
08/10/2564 -

26284 ซื้อยา Potassium Cl 500 mg (6.6mEq) tab (Enpott) จํานวน 50
ขวด

21,346.50

21,346.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065100077

08/10/2564

-

-

26285 ซื้อ POSEQUAT PAD (Box 200Pcs.) จํานวน 100 กระปุก

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด

PR8000065100078

08/10/2564

-

-

26286 ซื้อ CF283XC HP83X Black Toner For Pro MFP M127fn จํานวน
30 กลอง

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000065100080

08/10/2564

-

-

26287 ซื้อ CE278A HP 78A Black Toner For P1566/P1606/1536
จํานวน 20 กลอง

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000065100081

08/10/2564

-

-

26288 ซื้อยา Levofloxacin 250 mg/50 ml inj (CRAvit) จํานวน 300 vial

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100082

08/10/2564

-

-

26289 ซื้อยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จํานวน 20 กลอง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100083

08/10/2564

-

-

26290 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700
หลอด

99,617.00

99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100084

08/10/2564

-

-

26291 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab (sirdalud) จํานวน 150 กลอง

91,485.00

91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100085

08/10/2564

-

-

26292 ซื้อยา Levetiracetam 100 mg/1 ml syr 300 ml (Keppra) จํานวน
20 ขวด

46,138.40

46,138.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100086

08/10/2564

-

-

หน ้า 2546

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

80,292.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100087
11/10/2564 -

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100088

11/10/2564

-

-

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100090

11/10/2564

-

-

26296 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg tablet (Immucept) ฉร.
จํานวน 80 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100091

11/10/2564

-

-

26297 ซื้อยา Meropenam 1 gm inj (Meronem) จํานวน 90 กลอง

93,465.00

93,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065100095

11/10/2564

-

-

26298 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065100096

11/10/2564

-

-

26299 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 1500) จํานวน
350 กลอง

73,500.00

73,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000065100097

11/10/2564

-

-

26300 ซื้อยา Tenofovir Alafenamide fumarate 25 mg (TAFNAT)
จํานวน 50 กลอง

13,550.00

13,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065100099

11/10/2564

-

-

26301 ซื้อยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จํานวน 1500 ขวด

21,750.00

21,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065100102

11/10/2564

-

-

26302 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

33,200.00

33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด

PR8000065100103

11/10/2564

-

-

26293 ซื้อยา Rotigotine 4 mg transdermal patch (Neupro) จํานวน 20
กลอง
26294 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง

26295 ซื้อยา Atenolol 50 mg (Prenolol) จํานวน 60 BOX

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
80,292.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 2547

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26303 ซื้อกอสพับ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100113
11/10/2564 -

26304 จางคาบริการบํารุงรักษาเครื่องตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก ยี่หอ
GE LUNAR รุน PRODIGY ADVANCE S/N 351826 แบบไมรวม
อะไหล จํานวน 1 เครื่อง

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกตซ เฮลทแคร (ประเทศไทย) จํากัด

PO8000065100018

11/10/2564

-

-

26305 ซื้อสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด

PR8000065100117

12/10/2564

-

-

26306 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix30 PF)
จํานวน 100 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100124

12/10/2564

-

-

26307 ซื้อยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จํานวน 150 กลอง

56,175.00

56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000065100125

12/10/2564

-

-

26308 ซื้อยา Influenza 0.5 ml (NH (ไขหวัดใหญ Vaxigrip Tetra 2021-22)
จํานวน 300 syringe

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100126

12/10/2564

-

-

26309 ซื้อยา Triptorelin acetate 0.1 mg/vial inj (Diphereline) ฉรน.
จํานวน 1 กลอง

5,599.31

5,599.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100127

12/10/2564

-

-

26310 ซื้อยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (HEP-25) จํานวน 30 กลอง

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100128

12/10/2564

-

-

26311 ซื้อยา Tiotropium bromide handi 18 mcg แผง (Spiriva Combo)
จํานวน 200 กลอง

99,938.00

99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100129

12/10/2564

-

-

26312 ซื้อยา Rabies IG 300 iu/2 ml inj (HRIG,Berirab P) จํานวน 30 vial

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100131

12/10/2564

-

-

หน ้า 2548

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26313 ซื้อยา Valsartan 160+AMLodipine 5 mg tab (Dafiro) จํานวน 300
59,706.00
กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100132
12/10/2564 -

26314 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ)
จํานวน 170 ขวด

95,861.30

95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100133

12/10/2564

-

-

26315 ซื้อยา Insulin Winsulin 30/70 pen 3 ml (RI30u/NPH70/ml)
จํานวน 250 กลอง

88,750.00

88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100134

12/10/2564

-

-

26316 ซื้อยา Lidocaine 2% 100 ml (Racser viscous) จํานวน 10 ขวด

2,650.00

2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065100136

12/10/2564

-

-

26317 ซื้อยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin Spray) จํานวน 500
กลอง

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100137

12/10/2564

-

-

26318 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 40
กลอง

23,968.00

23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100138

12/10/2564

-

-

26319 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120dose จํานวน 100
กลอง

82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100139

12/10/2564

-

-

26320 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm (Elidel) จํานวน 10 กลอง

7,564.90

7,564.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100140

12/10/2564

-

-

26321 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg tab (Platogrix) จํานวน 50 กลอง

19,474.00

19,474.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100141

12/10/2564

-

-

26322 ซื้อยา AMIOdarone 150 mg/3 ml inj (Cordarone) จํานวน 60
กลอง

33,384.00

33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100142

12/10/2564

-

-

หน ้า 2549

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26323 ซื้อยา Latanoprost 0.005 mg/ml 2.5 ml (Lanotan) จํานวน 200
ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,190.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100143
12/10/2564 -

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100146

14/10/2564

-

-

26324 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

26325 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,250.00

9,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065100148

14/10/2564

-

-

26326 ซื้อยา Tuberculin Test (10 test/vial) จํานวน 2 กลอง

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

PR8000065100149

14/10/2564

-

-

26327 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

90,700.00

90,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100150

14/10/2564

-

-

26328 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

70,800.00

70,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100151

14/10/2564

-

-

26329 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

60,600.00

60,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100152

14/10/2564

-

-

26330 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

58,500.00

58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100153

14/10/2564

-

-

26331 ซื้อยา N.S.S 0.9% 100 ml จํานวน 6000 ถุง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065100154

14/10/2564

-

-

26332 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

43,300.00

43,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

14/10/2564

-

-

หน ้า 2550

PR8000065100155

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26333 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26334 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml (AS) Aqua Care จํานวน 500 ขวด ,
N.S.S 0.9% 2000 ml จํานวน 240 ถุง , N.S.S 0.9% 500 ml
จํานวน 500 ถุง , D 5 W 100 ml จํานวน 500 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
90,843.00

47,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

90,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100156
14/10/2564 -

47,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065100157

14/10/2564

-

-

26335 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100158

14/10/2564

-

-

26336 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100159

14/10/2564

-

-

26337 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

39,710.00

39,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

PR8000065100160

14/10/2564

-

-

26338 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

PR8000065100161

14/10/2564

-

-

26339 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,400.00

23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

PR8000065100162

14/10/2564

-

-

26340 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000065100163

14/10/2564

-

-

26341 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,034.00

28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100164

14/10/2564

-

-

26342 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,569.00

28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100165

14/10/2564

-

-

หน ้า 2551

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26343 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,000.00

26344 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100166
14/10/2564 -

28,034.00

28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100167

14/10/2564

-

-

26345 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

39,200.00

39,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ
ไทย) จํากัด

PR8000065100168

14/10/2564

-

-

26346 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

19,988.00

19,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000065100169

14/10/2564

-

-

26347 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,000.00

PR8000065100170

14/10/2564

-

-

26348 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

14,500.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

PR8000065100171

14/10/2564

-

-

26349 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

32,300.00

32,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100172

14/10/2564

-

-

26350 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

61,340.00

61,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100173

14/10/2564

-

-

26351 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

31,224.00

31,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100174

14/10/2564

-

-

26352 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

PR8000065100175

14/10/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

หน ้า 2552

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26353 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
54,000.00

26354 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,640.00

26355 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,560.00

26356 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด

30,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ
ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100176
14/10/2564 -

PR8000065100177

14/10/2564

-

-

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด

PR8000065100178

14/10/2564

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

PR8000065100179

14/10/2564

-

-

26357 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,700.00

35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100180

14/10/2564

-

-

26358 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,860.00

30,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100181

14/10/2564

-

-

26359 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

86,991.00

86,991.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100182

14/10/2564

-

-

26360 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

34,260.00

34,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100183

14/10/2564

-

-

26361 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

29,420.00

29,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065100184

14/10/2564

-

-

26362 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100185

14/10/2564

-

-

หน ้า 2553

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26363 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,700.00

26364 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100186
14/10/2564 -

88,500.00

88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100187

14/10/2564

-

-

26365 ซื้อยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj (Ketolac) จํานวน 20 กลอง

19,902.00

19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด

PR8000065100189

14/10/2564

-

-

26366 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

95,230.00

95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100190

14/10/2564

-

-

26367 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100191

14/10/2564

-

-

26368 ซื้อยา Aripiprazole 5 mg tab (apalife5) จํานวน 30 กลอง

32,370.00

32,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000065100192

14/10/2564

-

-

26369 ซื้อ 1.กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จํานวน 400 รีม 2.
กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 200 รีม

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR8000065100193

14/10/2564

-

-

26370 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100194

14/10/2564

-

-

26371 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

50,504.00

50,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100195

14/10/2564

-

-

26372 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,600.00

PR8000065100196

14/10/2564

-

-

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

หน ้า 2554

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26373 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100197
14/10/2564 -

26374 ซื้อยา Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp (Marcaine) จํานวน 30
กลอง , Bupivac 5+80 mg/ml 4 ml Heavy (Marcaine) จํานวน 40
กลอง

35,567.00

35,567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065100198

14/10/2564

-

-

26375 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

PR8000065100199

14/10/2564

-

-

26376 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tablet (Dolutegravir) จํานวน 100
กลอง

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065100200

14/10/2564

-

-

26377 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100202

14/10/2564

-

-

26378 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

76,490.00

76,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065100203

14/10/2564

-

-

26379 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

70,650.00

70,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000065100204

14/10/2564

-

-

26380 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,984.00

28,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100205

14/10/2564

-

-

26381 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

99,730.00

99,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000065100206

14/10/2564

-

-

26382 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

67,030.00

67,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000065100207

14/10/2564

-

-

หน ้า 2555

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26383 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
53,700.00

26384 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

53,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100208
14/10/2564 -

42,140.00

42,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000065100209

14/10/2564

-

-

26385 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

52,750.00

52,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000065100210

14/10/2564

-

-

26386 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

61,200.00

61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000065100211

14/10/2564

-

-

26387 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

31,850.00

31,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

PR8000065100212

14/10/2564

-

-

26388 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

29,030.00

29,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100213

14/10/2564

-

-

26389 คาบริการตรวจวิเคราะห ENDOTOXIN

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

PO8000065100021

14/10/2564

-

-

26390 คาบริการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยทรวง
อกเปนระบบดิจิตอล ยี่หอ Konica Minolta รุน Aero DR S/N
A50d-52439 แบบไมรวมอะไหล

95,016.00

95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จํากัด

PO8000065100024

14/10/2564

-

-

26391 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด

PR8000065100222

14/10/2564

-

-

26392 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

11,070.00

11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

PR8000065100223

14/10/2564

-

-

หน ้า 2556

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26393 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 9 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
90,350.00

26394 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

90,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100224
14/10/2564 -

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด

PR8000065100225

14/10/2564

-

-

26395 ซื้อBioteq drainage catheter set 8 fr 30cm จํานวน 5 ชิ้น

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065100226

14/10/2564

-

-

26396 ซื้อ คาสโทสแตท 10x20ซม. (1/10PK) จํานวน 10 กลอง

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100227

14/10/2564

-

-

26397 เข็ม ChibaSono 18G x 150 mm US-tip, with graduation and
wings sterile จํานวน 1 กลอง

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100228

14/10/2564

-

-

26398 ซื้อ MISSION BIOPSY (KIT) 18G 10 CM จํานวน 5 ชิ้น

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100229

14/10/2564

-

-

26399 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

27,873.50

27,873.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100230

14/10/2564

-

-

26400 ซื้อPink Achieve Breast Biopsy 14G x 11 cm จํานวน 10 ชิ้น

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลแตนท จํากัด PR8000065100231

14/10/2564

-

-

26401 ซื้อ 1.C068557 NOVOSYN V 1 90CM HR40S 36PC/PK จํานวน 6
แพค 2.C0069420 NOVOSYN U 4/0 70CM DS19 36PC/PK
จํานวน 6 แพค

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100232

14/10/2564

-

-

26402 ซื้อ กระบอกฉีดยา LS 10 ML.(100อัน/กลอง) จํานวน 200 กลอง

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100233

14/10/2564

-

-

หน ้า 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26403 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,663.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,663.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100234
14/10/2564 -

26404 ซื้อยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virgon) จํานวน 30 กลอง

57,009.60

57,009.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100236

15/10/2564

-

-

26405 ซื้อยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled) จํานวน 500 ชุด

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

PR8000065100237

15/10/2564

-

-

26406 ซื้อยา Hydralazine 25 mg tab (Apreszine25) จํานวน 90 กลอง

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000065100238

15/10/2564

-

-

26407 ซื้อ Citric acid 450 ml จํานวน 1 ขวด , Propylene glycol 450 ml
จํานวน 1 ขวด , Formaldehyde 38% 450 ml (Formalin) จํานวน
156 ขวด , Hydrogen peroxide 6% 450 ml (AS) จํานวน 96 ขวด

11,176.60

11,176.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

PR8000065100239

15/10/2564

-

-

26408 ซื้อยา ขมิ้นชัน 500 mg cap (บริสเตอร 60 cap) จํานวน 1000 กลอง
, มะขามปอม (ยาแกไอ) 120 ml จํานวน 600 ขวด , เพชรสังฆาต
400 mg cap (70 cap) จํานวน 100 ขวด

74,300.00

74,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100240

15/10/2564

-

-

26409 ซื้อยา Tetanus IG 250 iu/1 ml inj (Tetagam P) จํานวน 50 vial

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100241

15/10/2564

-

-

26410 ซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูเรื่องมะเร็งเตานม/
มะเร็งปากมดลูก ป 2564

20,900.00

20,900.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065100242

15/10/2564

-

-

26411 ซื้อยา Hydrocortisone 10 mg tab (Cortef) จํานวน 30 ขวด

34,026.00

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100244

15/10/2564

-

-

หน ้า 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26412 ซื้อยา Beractant 25 mg/ml 4 ml (Survanta) จํานวน 2 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100245
15/10/2564 -

26413 ซื้อยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d (Taflotan-s) จํานวน 100 กลอง

55,800.00

55,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065100246

15/10/2564

-

-

26414 ซื้อผายาง 2 หนา

12,750.00

12,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000065100247

15/10/2564

-

-

26415 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8ml/อัน) จํานวน
650 กลอง

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100248

15/10/2564

-

-

26416 ซื้อ Sterigate steam intergrator

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100249

15/10/2564

-

-

5,724.50

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100250

15/10/2564

-

-

26417 ซื้อ Comply EO

26418 ขออนุมัติซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่

31,900.00

31,900.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065100251

15/10/2564

-

-

26419 ซื้อ Bowiedict

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100252

15/10/2564

-

-

26420 ซื้อ Biofilm ลางเครื่อง

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100253

15/10/2564

-

-

26421 ซื้อวัสดุเพื่อใชในโครงการฝากครรภดีมีความพรอมเลี้ยงลูกจนถึง 5 ป

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065100254

15/10/2564

-

-

หน ้า 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26422 ซื้อกอส สําลี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
95,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100255
15/10/2564 -

26423 ซื้อวัสดุงานชาง

65,211.15

65,211.15 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR8000065100256

15/10/2564

-

-

26424 จางทําอุปกรณระบายความรอนและถายเทอากาศ

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนชั่น ทีม (2020) จํากัด

PR8000065100257

15/10/2564

-

-

PR8000065100264

15/10/2564

-

-

26425 ซอมตูแช

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

26426 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml (Albumin 20 TRCS) จํานวน
50 vial

47,500.00

47,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา สภากาชาดไทย

PR8000065100265

15/10/2564

-

-

26427 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tab (Carvolol) จํานวน 300 กลอง

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065100266

15/10/2564

-

-

26428 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065100267

15/10/2564

-

-

26429 ซื้อยา Plai Oil Cream (Plaivana) จํานวน 1900 หลอด

98,800.00

98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000065100269

15/10/2564

-

-

26430 ซื้อ ออกวิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 9052 ลบ.ม

48,428.20

48,428.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000065100270

15/10/2564

-

-

หน ้า 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26431 ซื้อยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop (Sara drop) จํานวน
72,850.00
300 ขวด , Norgesic L (Para450+Orphe35) tab (TORRENT)
จํานวน 200 กลอง , Simethicone 80 mg tab (Dioxzye) Mint
จํานวน 80 กลอง
26432 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

72,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100271
15/10/2564 -

9,470.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000065100272

15/10/2564

-

-

26433 ซื้อ OPAL Disinfectant High Level Disinfectatnt จํานวน 12
แกลลอน

27,600.00

27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000065100273

15/10/2564

-

-

26434 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

72,500.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100274

15/10/2564

-

-

26435 ซื้อ 1. SILICONE TUBE 7x11 mm. จํานวน 6 มวน 2.Syringe Ball
#2 จํานวน 100 ใบ 3.ถวยยาเม็ดพลาสติก จํานวน 10 โหล

17,340.00

17,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065100275

15/10/2564

-

-

26436 ซื้อยา INSulin RI 100u/ml-10 ml (Winsulin-R) จํานวน 50 vial

4,500.00

PR8000065100276

15/10/2564

-

-

PR8000065100277

15/10/2564

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

26437 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

26438 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด

PR8000065100278

15/10/2564

-

-

26439 ซื้อยา Triamcinolone 10 mg/1 ml inj (Kanolone) จํานวน 200
vial , Terbutaline 0.5 mg/1 ml inj (Baltic) จํานวน 2 กลอง

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

PR8000065100279

15/10/2564

-

-

หน ้า 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26440 ซื้อ ถุงมือผาตัด Sterile #6.5 (แบบไมมีแปง) จํานวน 40 กลอง

26441 ซื้อยา Paracetamol 1000 mg/100 ml vial (infulgan) จํานวน 30
amp

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

2,792.70

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด

2,792.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100280
15/10/2564 -

PR8000065100281

15/10/2564

-

-

26442 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

34,800.00

34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

PR8000065100282

15/10/2564

-

-

26443 ซื้อยา Perphenazine 8 mg tab (POrazine8) จํานวน 2 ขวด ,
Metformin 500 mg tab (glucolyte) จํานวน 750 กลอง

94,710.00

94,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000065100284

15/10/2564

-

-

26444 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

35,083.16

35,083.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100285

15/10/2564

-

-

PR8000065100288

15/10/2564

-

-

26445 ซื้อยา D 5 W 250 ml จํานวน 200 ถุง

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด
(มหาชน)

26446 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100289

15/10/2564

-

-

26447 ซื้อยา Rivastigmine 13.3 mg/24hr (Exelon patch15) จํานวน 10
box

35,235.10

35,235.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100290

15/10/2564

-

-

26448 ซื้อววัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065100291

15/10/2564

-

-

26449 ซื้อ Transpore/white 1'' จํานวน 20 กลอง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100292

15/10/2564

-

-

หน ้า 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26450 ซื้อยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (timolol) จํานวน 300 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,766.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100293
15/10/2564 -

26451 ซื้อ Easy foam 10x10 CM.5mm. จํานวน 10 กลอง

15,515.00

15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065100294

15/10/2564

-

-

26452 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100295

15/10/2564

-

-

26453 ซื้อ OPSITE POSE-OP 25cmx10cmx20'S จํานวน 10 กลอง

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065100296

15/10/2564

-

-

26454 ซื้อยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จํานวน 50 กลอง

35,000.24

35,000.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100297

15/10/2564

-

-

26455 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

35,952.00

35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100298

15/10/2564

-

-

26456 ซื้อ ACCU-CHEK INSTANT 100CT APAC จํานวน 100 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100299

15/10/2564

-

-

26457 ซื้อยา Hepatitis A + B (TWINRIX 720 iu/ml +20 mcg/ml) (1
ml/prefilled syr) จํานวน 50 refilled syr , Rotavirus vac oral
(Rotarix) จํานวน 20 dose

60,134.00

60,134.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100300

18/10/2564

-

-

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100302

18/10/2564

-

-

PR8000065100303

18/10/2564

-

-

26458 ซื้อยา Maxitrol ophth oint 3.5 gm จํานวน 50 หลอด

26459 ซื้อยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep 10) จํานวน 60 กลอง

20,993.40

20,993.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

หน ้า 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26460 ซื้อยา Na Fucidate 20 mg ointment 5 g (Fucidin) จํานวน 100
tube , Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) จํานวน 40
หลอด , Fudidic acid/Bet val. Cream 5 gm (Fucicort) จํานวน
100 หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,448.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,448.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100304
18/10/2564 -

26461 ซื้อยา Fluti P137+Azelastine 50 nas spray 120d (Dymista)
จํานวน 60 ขวด

37,300.20

37,300.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100305

18/10/2564

-

-

26462 ซื้อยา Dienogest 2 mg tab (Visanne) จํานวน 50 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100306

18/10/2564

-

-

26463 ซื้อยา Alcohol Rub 150ml (+Bibi.0.5%)Microrubl 150 ml
จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 300 ml(+Hibis.0.5%)Microrubl
300 ml จํานวน 500 ขวด , Alcohol Rub 4L (ทั่วไป) (+Hibi.0.5%)
จํานวน 30 ขวด

92,555.00

92,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100307

18/10/2564

-

-

26464 ซื้อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) จํานวน 120
กลอง

85,800.00

85,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100309

18/10/2564

-

-

5,495.00

5,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000065100311

18/10/2564

-

-

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065100312

18/10/2564

-

-

26465 ซื้อยา Clozapine 100 mg (Clozapin100) จํานวน 5 กลอง ,
Clozapine 25 mg (Clozapin25) จํานวน 10 กลอง
26466 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จํานวน 300 กลอง

96,300.00

26467 ซื้อยา Cafergot (Ergo1+caf100) tab (Tofago) จํานวน 100 กลอง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000065100313

18/10/2564

-

-

26468 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

PR8000065100314

18/10/2564

-

-

หน ้า 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26469 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml จํานวน 30 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,087.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,087.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100315
18/10/2564 -

26470 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ

16,960.00

16,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100316

18/10/2564

-

-

26471 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก แบบอัตโนมัติ พรอมเครื่องทํา
ความชื้น จํานวน 1 เครื่อง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000065100318

18/10/2564

-

-

26472 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000065100319

18/10/2564

-

-

26473 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

55,319.00

55,319.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100320

19/10/2564

-

-

26474 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100321

19/10/2564

-

-

26475 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000065100322

19/10/2564

-

-

26476 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

PR8000065100323

19/10/2564

-

-

26477 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,907.00

PR8000065100324

19/10/2564

-

-

PR8000065100325

19/10/2564

-

-

26478 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

74,300.00

9,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

74,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด

หน ้า 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26479 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26480 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

17,800.00

17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ
ไทย) จํากัด

PR8000065100327

19/10/2564

-

-

26481 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100328

19/10/2564

-

-

26482 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100329

19/10/2564

-

-

26483 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100330

19/10/2564

-

-

26484 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100331

19/10/2564

-

-

26485 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100332

19/10/2564

-

-

26486 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100333

19/10/2564

-

-

26487 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

80,080.00

80,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100335

19/10/2564

-

-

26488 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

57,256.00

57,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100336

19/10/2564

-

-

33,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

หน ้า 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100326
19/10/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26489 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
43,549.00

26490 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100337
19/10/2564 -

49,280.00

49,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100338

19/10/2564

-

-

26491 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

52,280.00

52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100339

19/10/2564

-

-

26492 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

52,280.00

52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100340

19/10/2564

-

-

26493 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

52,280.00

52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100341

19/10/2564

-

-

26494 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

75,863.00

75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100343

19/10/2564

-

-

26495 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท (ประเทศ
ไทย) จํากัด

PR8000065100344

19/10/2564

-

-

26496 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

PR8000065100345

19/10/2564

-

-

26497 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,900.00

28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100346

19/10/2564

-

-

26498 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100347

19/10/2564

-

-

หน ้า 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26499 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,900.00

26500 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100348
19/10/2564 -

37,022.00

37,022.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100349

19/10/2564

-

-

26501 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

PR8000065100350

19/10/2564

-

-

26502 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100351

19/10/2564

-

-

26503 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,844.00

PR8000065100352

19/10/2564

-

-

26504 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

73,879.00

73,879.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065100353

19/10/2564

-

-

26505 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

PR8000065100355

19/10/2564

-

-

26506 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

55,579.00

55,579.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065100356

19/10/2564

-

-

26507 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

75,420.00

75,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065100357

19/10/2564

-

-

26508 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

1,800.00

PR8000065100358

19/10/2564

-

-

9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

หน ้า 2568

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26509 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,300.00

26510 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100359
19/10/2564 -

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

PR8000065100360

19/10/2564

-

-

26511 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100361

19/10/2564

-

-

26512 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100362

19/10/2564

-

-

26513 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100363

19/10/2564

-

-

26514 คาบริการเครื่องสลายนิ่ว

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

PR8000065100364

19/10/2564

-

-

26515 คาบริการเครื่องสลายนิ่ว

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

PR8000065100365

19/10/2564

-

-

26516 คาบริการสลายนิ่ว

42,500.00

42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด

PR8000065100366

19/10/2564

-

-

26517 คาบริการเครื่องสลายนิ่ว

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด

PR8000065100367

19/10/2564

-

-

26518 คาบริการสลายนิ่ว

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด

PR8000065100368

19/10/2564

-

-

หน ้า 2569

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26519 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 1 ชนิด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,200.00

26520 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 ชนิด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100370
19/10/2564 -

96,092.42

96,092.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100371

19/10/2564

-

-

26521 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 1 ชนิด

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-ไอคอน จํากัด

PR8000065100373

19/10/2564

-

-

26522 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 ชนิด

92,496.15

92,496.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100374

19/10/2564

-

-

26523 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ

44,250.00

44,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000065100375

19/10/2564

-

-

26524 ซื้อยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) จํานวน 80 กลอง

20,972.00

20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065100376

19/10/2564

-

-

26525 ซื้อยา Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) จํานวน 30 โหล ,
Desoxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy) จํานวน 200 ขวด

13,800.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065100377

19/10/2564

-

-

26526 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จํากัด

PR8000065100378

19/10/2564

-

-

26527 ซื้อยา METHOtrexate 2.5 mg จํานวน 100 กลอง

59,000.00

59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000065100379

19/10/2564

-

-

26528 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

56,811.65

56,811.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100380

19/10/2564

-

-

หน ้า 2570

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด ซี เทรดดิ้ง 888 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100381
19/10/2564 -

96,900.00

96,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000065100382

19/10/2564

-

-

26531 ซื้อยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) จํานวน 360 หลอด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด

PR8000065100383

19/10/2564

-

-

26532 ซื้อยา Dorzolamide HCl 2% e.d 5 ml (Trusopt) จํานวน 20 ขวด

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065100384

19/10/2564

-

-

26529 ซื้อหนากากกันกระเด็น

26530 ซื้อยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) จํานวน 950 หลอด

26533 ซื้อยา Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) จํานวน 20 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
51,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

52,451.40

52,451.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100385

19/10/2564

-

-

26534 ซื้อยา Betameth 0.5 mg/g+Calcipot 50 mcg/g gel (15 g/bot)
(Xamiol gel จํานวน 15 ขวด

8,346.00

8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100386

19/10/2564

-

-

26535 ซื้อยา Phospholipids 300 mg cap (Essential Forte) จํานวน 30
BOX

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100387

19/10/2564

-

-

26536 ซื้อยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) จํานวน 200 ขวด

57,352.00

57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100388

19/10/2564

-

-

26537 ซื้อยา Vardenafil 20 mg (Levitra) จํานวน 10 กลอง

14,423.60

14,423.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100389

19/10/2564

-

-

26538 ซื้อยา CMCsodium 0.5%+Glycerol 0.9% e.d 15 ml (Optive
Advance) จํานวน 500 กลอง

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100390

19/10/2564

-

-

หน ้า 2571

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26539 ซื้อยา Amorofine 5% solution (Loceryl) จํานวน 20 BOX

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,979.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,979.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100391
19/10/2564 -

26540 ซื้อยา Amlodipine 10+ATorv 20 tab (CAduEt) จํานวน 150 กลอง

68,373.00

68,373.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100392

19/10/2564

-

-

26541 ซื้อยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จํานวน 100 กลอง

80,464.00

80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100393

19/10/2564

-

-

26542 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100394

19/10/2564

-

-

26543 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100395

19/10/2564

-

-

26544 จางบํารุงรักษาลิฟทโดยสาร

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

PO8000065100027

19/10/2564

-

-

26545 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาลรายการดังแนบ

32,222.50

32,222.50 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000065100399

20/10/2564

-

-

26546 ซื้อยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จํานวน 500 vial

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100401

20/10/2564

-

-

26547 ซื้อยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) จํานวน 100 ขวด

17,126.42

17,126.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100402

20/10/2564

-

-

26548 ซื้อยา Acetar 1000 ml (A.N.B) จํานวน 700 ถุง

28,700.00

28,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065100403

20/10/2564

-

-

หน ้า 2572

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26549 ซื้อ BOOT COVER (ถุงคลุมเทา) จํานวน 2,000 คู

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100404
20/10/2564 -

26550 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100405

20/10/2564

-

-

26551 ซื้อ 1.ไซริงจ 1 ซีซี จํานวน 100 กลอง 2.ไซริงจ 50 ซีซี แคททีเตอร
(EB) จํานวน 40 กลอง

46,438.00

46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100406

20/10/2564

-

-

26552 ซื้อ 1.ASKINA TRANSORBENT 10x10cm 10/BOX จํานวน 2 แพค
1.ASKINA TRANSORBENT 15x15cm 5/BOX จํานวน 2 แพค

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100407

20/10/2564

-

-

26553 ซื้อ Blood/Solution set 200 Micron Filter จํานวน 280 ชิ้น

23,968.00

23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100408

20/10/2564

-

-

26554 ซื้อ 1.สําลีรองเฝอก 3 นิ้ว จํานวน 12 โหล 2.สําลีรองเฝอก 4 นิ้ว
จํานวน 24 โหล 3.สําลีรองเฝอก 6 นิ้ว จํานวน 12 โหล

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065100409

20/10/2564

-

-

26555 ซื้อ กระบอกฉีดยา 3ML.(100อัน/กลอง) จํานวน 300 กลอง

36,915.00

36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100410

20/10/2564

-

-

26556 ซื้อ V-PAD จํานวน 50 หีบ

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.วี. จํากัด

PR8000065100411

20/10/2564

-

-

26557 ซื้อหนากากปองกันฝุนละออง รุน9102 จํานวน 1000 ชิ้น

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จํากัด

PR8000065100412

20/10/2564

-

-

26558 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

11,020.00

11,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

PR8000065100413

20/10/2564

-

-

หน ้า 2573

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26559 ซื้อ Siliicone 2ways Foley Ballon Catheter 5-10cc,16Fr จํานวน
10 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100414
20/10/2564 -

26560 ซื้อยา Hyoscine 20 mg/ml inj (GPOl) จํานวน 500 amp ,
Deferiprone 500 mg (GPO L One) จํานวน 50 ขวด ,
Risperiddone 1 mg/ml syr 30 ml (GPO) จํานวน 200 ขวด , Milk
of Magnesia 240 ml sus (MOM) จํานวน 600 ขวด

59,433.00

59,433.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065100417

21/10/2564

-

-

26561 ซื้อยา Lamivudine 150 mg tab (3TC,Lamivir) จํานวน 100 ขวด ,
Sildenafil 50 mg tab (sidegra50) จํานวน 100 กลอง , Sildenafil
100 mg tab (sidegra100) จํานวน 100 กลอง

37,238.00

37,238.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065100418

21/10/2564

-

-

26562 ซื้อยา Calcium DRedoxonc (Kalcee) (10 เม็ด/หลอด) จํานวน 500
หลอด

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000065100420

21/10/2564

-

-

PR8000065100421

21/10/2564

-

-

26563 ซื้อยา Ketoconazole 2%w/w cream 5 gm(SporRaxyl) จํานวน
300 หลอด

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

26564 ซื้อยา Diclofenac 1% 30 gm gel (difelene) จํานวน 1000 หลอด

14,500.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000065100422

21/10/2564

-

-

26565 ซื้อยา BethaNechol 10 mg (Ucholine) จํานวน 100 กลอง

69,550.00

69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

PR8000065100423

21/10/2564

-

-

26566 ซื้อยา Flupentixol 0.5+Melitracen 10 mg tab (Anxiset) จํานวน
40 กลอง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100424

21/10/2564

-

-

26567 ซื้อยา Loperamide 2 mg cap (Tedium) จํานวน 20 กลอง ,
Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml (T.V.Lone) จํานวน 35 โหล ,
Minoxidil 5 mg tab (SM-1) จํานวน 2 bot

7,120.00

PR8000065100425

21/10/2564

-

-

7,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด

หน ้า 2574

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26568 ซื้อยา Flunarizine 5 mg (Poli-flunarin) จํานวน 20 กลอง ,
Clotrimazole 1% cream 5 gm (Taraten) จํานวน 1000 หลอด
26569 ซื้อยา Minoxidil 5% soln spray 60 ml (Nuhair) จํานวน 3 โหล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,000.00

9,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100427
21/10/2564 -

PR8000065100428

21/10/2564

-

-

26570 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tab (Zymron) จํานวน 40 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด

PR8000065100430

21/10/2564

-

-

26571 ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จํานวน 150 กลอง , Chlorhexidine
(SMW) 120mg/100 ml 180 ml (B mouthwash) จํานวน 360 ขวด

18,329.10

18,329.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065100432

21/10/2564

-

-

26572 ซื้อยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จํานวน 200 กลอง , M.
Carminative 240 ml จํานวน 300 ขวด , Vitamin B 1612 tab
(Sambee) จํานวน 60 กลอง , Vitamin B complex tab (B CO-ED)
จํานวน 60 box

98,119.00

98,119.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065100445

21/10/2564

-

-

26573 ซื้อยา Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จํานวน 20 กลอง ,
Theophyline 200 mg tab (DURALYN-CR200) จํานวน 60 กลอง

12,019.80

12,019.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000065100446

21/10/2564

-

-

26574 ซื้อยา Clindamycin gel 1% 7 gm (Vitara) จํานวน 30 หลอด ,
Tretinoin 0.025% cream 10 gm (Acnetin-A) จํานวน 36 หลอด ,
Tretinoin 0.05% cream 10 gm (acnetin-A) จํานวน 36 หลอด

4,095.96

PR8000065100447

21/10/2564

-

-

4,095.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด

26575 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จํานวน 400 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100448

21/10/2564

-

-

26576 ซื้อยา Calcipotriol+Bet dipro 15 gm (Daivobet) จํานวน 65
หลอด , Calcipotriol 50 cmg/gm oint 30 gm (Daivonex) จํานวน
15 หลอด

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100450

21/10/2564

-

-

หน ้า 2575

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26577 ซื้อยา Paliperidone 6 mg (สม) tab (Invega ER) จํานวน 10 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,614.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34,614.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100451
21/10/2564 -

26578 ซื้อยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) จํานวน 300
กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100452

21/10/2564

-

-

26579 ซื้อยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จํานวน 200 กลอง ,
Betamethasone cream 0.1% 5 gm (Betameth) จํานวน 1000
หลอด , Clobetasol pro 0.05% cream 5 gm (P-Vate) จํานวน
360 หลอด

45,162.56

45,162.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100453

21/10/2564

-

-

26580 ซื้อยา Galantamine 16 mg (Reminyl) ฉร. จํานวน 10 กลอง

32,463.80

32,463.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100454

21/10/2564

-

-

26581 ซื้อยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จํานวน 50 กลอง

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100455

21/10/2564

-

-

26582 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 2 ชุด

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000065100461

26/10/2564

-

-

26583 ซื้อยา Betahistine diHCl 24mg (BetaSerc) จํานวน 400 กลอง

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100462

26/10/2564

-

-

26584 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100463

26/10/2564

-

-

26585 ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab (Tebonin forte)
จํานวน 180 กลอง

90,907.20

90,907.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100464

26/10/2564

-

-

หน ้า 2576

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26586 ซื้อยา Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) จํานวน 10 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,874.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,874.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100466
26/10/2564 -

26587 ซื้อยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จํานวน 100 กลอง

95,979.00

95,979.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100467

26/10/2564

-

-

26588 ซื้อยา Berodual Inhaler 10 ml (200 dose) จํานวน 200 ชุด

37,878.00

37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100468

26/10/2564

-

-

26589 ซื้อยา Tenofovir300+Emtricitabine 200 tab (TENO-EM) จํานวน
100 ขวด

40,553.00

40,553.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065100471

26/10/2564

-

-

26590 ซื้อยา Baricitinib 4 mg tab (Olumiant) จํานวน 1 กลอง

13,813.70

13,813.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100476

26/10/2564

-

-

26591 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100478

26/10/2564

-

-

26592 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,750.00

PR8000065100479

26/10/2564

-

-

4,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

26593 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

29,104.00

29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100481

26/10/2564

-

-

26594 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

31,993.00

31,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100482

26/10/2564

-

-

26595 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

29,680.00

29,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065100483

26/10/2564

-

-

หน ้า 2577

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26596 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,200.00

26597 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100485
26/10/2564 -

47,169.88

47,169.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100486

26/10/2564

-

-

26598 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000065100488

26/10/2564

-

-

26599 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,844.00

9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด

PR8000065100489

26/10/2564

-

-

26600 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,850.00

6,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065100490

26/10/2564

-

-

26601 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

31,265.40

31,265.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065100491

26/10/2564

-

-

26602 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100492

26/10/2564

-

-

26603 ซื้อ1.ET tube # 3.0 (Uncuffed) จํานวน 10 ชิ้น 2.ET tube # 3.5
(Uncuffed) จํานวน 10 ชิ้น

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065100497

27/10/2564

-

-

26604 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

14,284.50

14,284.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065100498

27/10/2564

-

-

26605 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

49,400.00

49,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065100499

27/10/2564

-

-

หน ้า 2578

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26606 ซื้อ Granudacy Solution 500ML. จํานวน 10 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,420.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100500
27/10/2564 -

26607 ซื้อ Ultrasound gel จํานวน 30 ถัง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรโน จํากัด

PR8000065100501

27/10/2564

-

-

26608 ซื้อ AMBU FERFIT ACE ADULT ปรับได จํานวน 24 ชิ้น

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065100502

27/10/2564

-

-

00/01/1900

00/01/1900

-

-

26609 ซื้อ 1.Blu Gel 15 Gm. จํานวน 40 กลอง

0.00

26610 2.Blu Membrane 20x28 Cm. จํานวน 1 กลอง

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100503

27/10/2564

-

-

26611 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100504

27/10/2564

-

-

26612 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100505

27/10/2564

-

-

26613 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก พรอมเครื่องทําความชื้น จํานวน 1
เครื่อง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000065100506

27/10/2564

-

-

26614 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100507

27/10/2564

-

-

PR8000065100511

27/10/2564

-

-

26615 ซื้อยา Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จํานวน 20 dose

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หน ้า 2579

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26616 ซื้อยา CM Visipaque 320 mgl/ml 50 ml จํานวน 3 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
46,545.00

26617 ซื้อยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จํานวน 500 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100512
27/10/2564 -

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065100513

27/10/2564

-

-

26618 ซื้อSpincare Kit Solution 1 ml จํานวน 5 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065100514

27/10/2564

-

-

26619 ซื้อยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จํานวน 100 กลอง

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100515

27/10/2564

-

-

26620 ซื้อยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จํานวน 800 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100516

27/10/2564

-

-

26621 ซื้อยา N.S.S irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จํานวน 3000
ขวด , D 10 S/2 1000 ml จํานวน 60 ถุง

82,980.00

82,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065100535

28/10/2564

-

-

26622 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml (Albumin 20TRCS) จํานวน
100 vial

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยผลิตผลิตภัณฑจากพลาสมา สภากาชาดไทย

PR8000065100536

28/10/2564

-

-

26623 ซื้อยา Infant Food Premature (Prenan) จํานวน 1 โหล , Infant
Food F1 (BEBE1) 600 gm จํานวน 36 กระปอง , Peptamen 400
gm จํานวน 12 กระปอง

11,351.63

11,351.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100538

28/10/2564

-

-

26624 ซื้อยา Rabies serum 1000iu/5 ml inj (TRCS ERIG) จํานวน 15
กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

PR8000065100539

28/10/2564

-

-

26625 ซื้อยา LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จํานวน 400 กลอง

17,200.00

17,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000065100542

28/10/2564

-

-

หน ้า 2580

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26626 ซื้อยา Glipizide 5 mg (Glycediab) จํานวน 400 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
44,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100543
28/10/2564 -

26627 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จํานวน 150 กลอง ,
Ondansetron 8 mg tab (ONSIA) จํานวน 50 กลอง

42,532.50

42,532.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065100544

28/10/2564

-

-

26628 ซื้อยา Nicergoline 30 mg tab (Sergoline) จํานวน 200 กลอง

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065100545

28/10/2564

-

-

26629 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) จํานวน 60 กลอง ,
Trosplum Chloride 30 mg Tab (Spasmex-30) จํานวน 100 กลอง

62,056.80

62,056.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100548

28/10/2564

-

-

26630 ซื้อยา Losartan 50 mg tab (Lanzaar) จํานวน 500 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100549

28/10/2564

-

-

26631 ซื้อยา Ploglitazone 30 mg tab (Utmos) จํานวน 2000 กลอง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065100551

28/10/2564

-

-

26632 ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg/1 ml inj (Divomit) จํานวน 5 กลอง
, Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (LBS) จํานวน 1 กลอง

2,950.00

2,950.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

PR8000065100553

28/10/2564

-

-

26633 ซื้อยา Metronidazole 500 mg inj 100 ml (Mepagyl) จํานวน 600
ขวด , Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จํานวน 60 กลอง

33,600.00

PR8000065100557

28/10/2564

-

-

33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

26634 ซื้อยา Lidocaine 2%+Epi 20 ml (Xylocaine+adre) จํานวน 10
กลอง

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065100559

28/10/2564

-

-

26635 ซื้อยา Carbamazepine 200 mg (Antafit) จํานวน 10 กลอง

6,950.00

6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

PR8000065100561

28/10/2564

-

-

หน ้า 2581

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26636 ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg (เภสัชกรรมทหาร) จํานวน 200
กลอง
26637 ซื้อยา MTV tab (Multivitamin) จํานวน 30 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,600.00

8,506.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร
8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100562
28/10/2564 -

PR8000065100563

28/10/2564

-

-

26638 ซื้อยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จํานวน 3000 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065100564

28/10/2564

-

-

26639 ซื้อยา Teevir tab (Tdf300+EfV600+Emtri200) จํานวน 40 ขวด

39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065100565

28/10/2564

-

-

26640 ซื้อยา MTV Drop (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim) จํานวน 60 ขวด
, Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด (Ascee) จํานวน 240
หลอด

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000065100566

28/10/2564

-

-

26641 ซื้อยา AMIOdarone 200 mg tab (Zydarone) จํานวน 60 กลอง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065100567

28/10/2564

-

-

26642 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก พรอมอุปกรณการใชงาน จํานวน 1
เครื่อง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000065100568

28/10/2564

-

-

26643 ซื้อยา NitroGL Ycerine 50 mg/10 ml (Vasonit) จํานวน 20 amp

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000065100569

28/10/2564

-

-

26644 ซื้อน้ํายาภูมิแพ จํานวน 9 รายการ

26645 ซื้อยา DIGOxin 0.25 mg tab (Lanoxin) จํานวน 5 ขวด

43,819.00

43,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอรเทค จํากัด

PR8000065100570

28/10/2564

-

-

4,306.75

4,306.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100571

28/10/2564

-

-

หน ้า 2582

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26646 ซื้อยา Piperacillin4+Tazobactam 0.5 g inj (Tazocin) จํานวน 70
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
89,880.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100572
28/10/2564 -

26647 ซื้อชุดทดสอบภูมิแพ จํานวน 8 รายการ

23,727.25

23,727.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

PR8000065100573

28/10/2564

-

-

26648 บํารุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง ยี่หอ GE HEAL
THCARE จํานวน 3 เครื่อง

86,000.00

86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส(ประเทศไทย)
จํากัด

PO8000065100053

29/10/2564

-

-

26649 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จํานวน 50 กลอง

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100574

29/10/2564

-

-

26650 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120dose จํานวน 300
กลอง

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100575

29/10/2564

-

-

26651 ซื้อยา OlmeSARtan med 20 mg tab (OlmeTEC) จํานวน 200
กลอง

81,534.00

81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100576

29/10/2564

-

-

26652 ซื้อยา Polystyrene SFN Ca 5 gm (Less-K) จํานวน 50 กลอง

50,000.03

50,000.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100577

29/10/2564

-

-

26653 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tablet (Japrolox) จํานวน 500 กลอง

50,290.00

50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100578

29/10/2564

-

-

26654 ซื้อยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จํานวน 60 กลอง

95,144.40

95,144.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100579

29/10/2564

-

-

26655 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule (Nat Vit-E) จํานวน 30 ขวด

18,000.08

18,000.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100580

29/10/2564

-

-

หน ้า 2583

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26656 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 20
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,650.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

31,650.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100584
29/10/2564 -

26657 ซื้อยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) จํานวน 100 ซอง

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100585

29/10/2564

-

-

26658 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab (Circadin) จํานวน 120 กลอง

82,304.40

82,304.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100586

29/10/2564

-

-

26659 ซื้อยา Bambuterol 10 mg tab (Bambec) จํานวน 10 กลอง

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100587

29/10/2564

-

-

26660 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release capsule
(Vastarel OD) จํานวน 80 กลอง

21,571.20

21,571.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100588

29/10/2564

-

-

26661 ซื้อยา Roflumilast 500 mcg tab (Daxas) จํานวน 5 กลอง

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100589

29/10/2564

-

-

26662 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

PR8000065100590

29/10/2564

-

-

26663 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,900.00

16,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

PR8000065100591

29/10/2564

-

-

PR8000065100593

29/10/2564

-

-

PR8000065100594

29/10/2564

-

-

26664 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

3,000.00

26665 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

53,928.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 2584

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26666 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
92,448.00

26667 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100595
29/10/2564 -

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065100596

29/10/2564

-

-

26668 ซื้อผาหม

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

PR8000065100598

29/10/2564

-

-

26669 จางบํารุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง ยี่หอ
PHILIPS รุน AFFINITI 50C จํานวน 1 เครื่อง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด

PO8000065100051

29/10/2564

-

-

26670 จางบํารุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง ยี่หอ
PHILIPS รุน HD3 รุน LUMIFY

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด

PO8000065100052

29/10/2564

-

-

26671 ซื้อยา Vancomycin 500 mg inj (Vangacin 500) จํานวน 300 vial

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

PR8000065100605

29/10/2564

-

-

26672 ซื้อยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จํานวน 200 กลอง ,
Pramipexole 0.25 mg tab (Pramixol) จํานวน 80 กลอง

89,088.00

89,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000065100606

29/10/2564

-

-

26673 ซื้อยา D 5 S/2 1000 ml จํานวน 1000 ถุง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000065100607

29/10/2564

-

-

26674 ซื้อยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จํานวน 75 กลอง

17,100.00

17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000065100608

29/10/2564

-

-

PR8000065100609

29/10/2564

-

-

26675 ซื้อยา Acyclovir 200 mg tab (Covir) จํานวน 200 กลอง

8,988.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

หน ้า 2585

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26676 ซื้อยา Dexamethasone 4 mg tab (Dexafour) จํานวน 5 กลอง ,
Dexamethasone 0.5 mg tab จํานวน 2 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,235.68

26677 ซื้อยา sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) จํานวน 700
ขวด , Sodium chloride 15% 10 ml (เด็ก) (Unison Enema)
จํานวน 10 กลอง

13,950.00

26678 ซื้อยา Podophyline paint 25% 15 ml จํานวน 24 ขวด , Citric
acid 450 ml จํานวน 1 ขวด

7,174.62

26679 ซื้อยา Lidocaine 2% 30 gm (Xylocaine jelly) จํานวน 200 หลอด
, Lidocaine 10% 50 gm (Xylocaine spray) จํานวน 10 ขวด
26680 ซื้อยา Fusidic acid 250 mg tab (Fucldin) จํานวน 5 กลอง

19,910.03

5,617.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,235.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

13,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด

7,174.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

19,910.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

5,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100610
29/10/2564 -

PR8000065100611

29/10/2564

-

-

PR8000065100612

29/10/2564

-

-

PR8000065100613

29/10/2564

-

-

PR8000065100614

29/10/2564

-

-

26681 ซื้อยา Pyridostigmine 60 mg tab (mestinon) จํานวน 20 ขวด

14,808.80

14,808.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100615

29/10/2564

-

-

26682 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap (Omacor) จํานวน 35
ขวด

27,871.90

27,871.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100616

29/10/2564

-

-

26683 ซื้อยา Montelukast 4 mg tab (Singulair) จํานวน 20 กลอง

10,229.20

10,229.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100617

29/10/2564

-

-

26684 ซื้อยา Racecadotril 30 mg pwd (Hidrasec) จํานวน 20 กลอง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065100618

29/10/2564

-

-

26685 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400065100002

04/10/2564

-

-

หน ้า 2586

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26686 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100003
04/10/2564 -

26687 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400065100004

04/10/2564

-

-

26688 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400065100005

04/10/2564

-

-

26689 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400065100006

04/10/2564

-

-

26690 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

PR3400065100007

04/10/2564

-

-

26691 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400065100008

04/10/2564

-

-

26692 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400065100009

04/10/2564

-

-

26693 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400065100010

04/10/2564

-

-

26694 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400065100011

04/10/2564

-

-

26695 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400065100012

04/10/2564

-

-

หน ้า 2587

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26696 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100013
05/10/2564 -

26697 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400065100014

05/10/2564

-

-

26698 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400065100015

05/10/2564

-

-

26699 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400065100016

05/10/2564

-

-

26700 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

PR3400065100017

05/10/2564

-

-

26701 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400065100018

05/10/2564

-

-

26702 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400065100019

05/10/2564

-

-

26703 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400065100020

05/10/2564

-

-

26704 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400065100021

05/10/2564

-

-

26705 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400065100022

05/10/2564

-

-

หน ้า 2588

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26706 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100023
05/10/2564 -

26707 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400065100024

05/10/2564

-

-

26708 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400065100025

05/10/2564

-

-

26709 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400065100026

05/10/2564

-

-

26710 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

PR3400065100027

05/10/2564

-

-

26711 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400065100028

05/10/2564

-

-

26712 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400065100029

05/10/2564

-

-

26713 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400065100030

05/10/2564

-

-

26714 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400065100031

05/10/2564

-

-

26715 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400065100032

05/10/2564

-

-

หน ้า 2589

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26716 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100033
05/10/2564 -

26717 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400065100034

05/10/2564

-

-

26718 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400065100035

05/10/2564

-

-

26719 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400065100036

05/10/2564

-

-

26720 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

PR3400065100037

05/10/2564

-

-

26721 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400065100038

05/10/2564

-

-

26722 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400065100039

05/10/2564

-

-

26723 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400065100040

05/10/2564

-

-

26724 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400065100041

05/10/2564

-

-

26725 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 6 เครื่อง
ประจําปงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565)

72,000.00

PO3400065100001

15/10/2564

-

-

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 2590

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26726 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100054
30/10/2564 -

26727 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400065100055

30/10/2564

-

-

26728 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400065100056

30/10/2564

-

-

26729 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400065100057

30/10/2564

-

-

26730 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400065100058

30/10/2564

-

-

26731 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

PR3400065100059

30/10/2564

-

-

26732 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400065100060

30/10/2564

-

-

26733 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400065100061

30/10/2564

-

-

26734 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400065100063

30/10/2564

-

-

26735 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400065100064

30/10/2564

-

-

หน ้า 2591

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26736 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100065
30/10/2564 -

26737 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400065100067

30/10/2564

-

-

26738 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400065100068

30/10/2564

-

-

26739 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

PR3400065100069

30/10/2564

-

-

26740 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400065100070

30/10/2564

-

-

26741 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400065100071

30/10/2564

-

-

26742 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400065100072

30/10/2564

-

-

26743 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400065100073

30/10/2564

-

-

26744 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400065100074

30/10/2564

-

-

26745 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิตจํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400065100075

30/10/2564

-

-

หน ้า 2592

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26746 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100076
31/10/2564 -

26747 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400065100077

31/10/2564

-

-

26748 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400065100078

31/10/2564

-

-

26749 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400065100079

31/10/2564

-

-

26750 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400065100080

31/10/2564

-

-

26751 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

PR3400065100081

31/10/2564

-

-

26752 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400065100082

31/10/2564

-

-

26753 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400065100083

31/10/2564

-

-

26754 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400065100084

31/10/2564

-

-

26755 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400065100085

31/10/2564

-

-

หน ้า 2593

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26756 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065100086
31/10/2564 -

26757 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400065100087

31/10/2564

-

-

26758 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400065100088

31/10/2564

-

-

26759 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรนันท เปงนอย

PR3400065100089

31/10/2564

-

-

26760 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400065100090

31/10/2564

-

-

26761 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

PR3400065100091

31/10/2564

-

-

26762 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400065100092

31/10/2564

-

-

26763 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400065100093

31/10/2564

-

-

26764 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400065100094

31/10/2564

-

-

26765 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400065100095

31/10/2564

-

-

หน ้า 2594

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26766 ขออนุมัติคาบริการบํารุงรักษาและแกไขดูแลลิฟตโดยสาร อาคาร
คณะโลจิสติกส จํานวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม
2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
26767 ขออนุมัติเบิกคาน้ํามันเบนซิน สําหรับเติมเครื่องตัดหญา
26768 ขออนุมัติเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรถจักรยานยนตของกองกิจการ
นิสิต เพื่อใชในรับ-สงเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
26769 ขออนุมัติเบิกคาหมึกขาว-ดํา เพื่อใชในงานของกองกีฬาและนันทนาการ
เนื่องจากตลับผงหมึกหมด จึงไมสามารถพิมพงานเอกสารได

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO1600065100009 01/10/2021 -

4,000.00
4,800.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR0206065100030
PO0206065100003

07/10/2021
07/10/2021

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100064

12/10/2021

-

-

26770 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุ เพื่อใชสําหรับการดําเนินการจัดทําสัญญากูยืม
ออนไลน ของงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
26771 ขออนมุ ติเบิกคาวัสดุ เพื่อสําหรับซอมแซมรถตัดหญา4 ลอ แบบนั่งขับ
เนื่องจากลูกปนสายพานใบมีดแตกและสายพานขาด
26772 ขออนมุ ติเบิกคาวัสดุ เพื่อสําหรับซอมแซมรถตัดหญา2 ลอ แบบเดิน
เข็น เนื่องจากคารบูเรเตอรและชุดคอยลไฟเครื่องเสีย
26773 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอานบารโคดมือถือ เพื่อใชสําหรับการ
รับลงทะเบียนดวยวิธีการอานหมายเลขบัตรนิสิต ในการจัดกิจกรรม
โครงการตางๆ ของงานกิจกรรมนิสิต

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100103

18/10/2021

-

-

26774 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อซื้อเครื่องสแกนเนอร เพื่อสําหรับใชในการสแกน
เอกสารในการปฏิบัติงาน ของงานกิจกรรมนิสิต
26775 จางเหมารักษาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
26776 จางเหมารักษาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
26777 จางเหมาบริการเชื่อมตอสัญญาณ GPS ติดตามรถยนต จํานวน 3 คัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
26778 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง สําหรับติดตั้ง ณ หองงานแผน
และทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
26779 จางเหมาทําความสะอาดบริเวณภายใน-ภายนอกสระวายน้ํา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1,241.20

1,241.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206065100101

18/10/2021

-

-

1,835.05

1,835.05 เฉพาะเจาะจง ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR0206065100100

18/10/2021

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100187

21/10/2021

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100186

21/10/2021

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย รสฟุง

PO0208065100003

29/10/2564

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม

PO0208065100002

29/10/2564

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส จํากัด

PO0208065100005

31/10/2564

-

-

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจกท แพลน จํากัด

PO0208065100004

31/10/2564

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์

PO0208065100006

29/10/2564

-

-

หน ้า 2595

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26780 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสารประจําอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี
นครินทร , อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ , อาคารเรียนรวม (แบบไม
รวมอะไหล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
85,065.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0208065100007 31/10/2564 -

26781 จางบํารุงรักษาลิฟตโดยสารประจําอาคารที่พักบุคลากร (แบบไมรวม
อะไหล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
26782 จางบํารุงรักษาและซอมแซมระบบอัจฉริยะ (ระบบยืมคืนดวยตเอง
RFID intelligent library System & Services) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

53,072.00

53,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอรวิส จํากัด

PO0208065100008

31/10/2564

-

-

55,640.00

55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด

PO0208065100009

31/10/2564

-

-

26783 2 เครื่อง สําหรับใชในการทํางานของบุคลากรกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2565

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

PO0208065100010

31/10/2564

-

-

26784 ขออนุมัติจางเหมาบริการกําจัดปลวก อาคารสหศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร เซอรวิส (2009) จํากัด/เสนอ
ราคา 72,000 บาท

PO1800065100004

07/10/2021

-

-

26785 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 10/2564

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

PR1800065100011

07/10/2021

-

-

26786 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง เดือนตุลาคม
2564 - กันยายน 2565

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา
13,200 บาท

PO1800065100003

07/10/2021

-

-

26787 ขออนุมัติจางเหมาบริการและบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกาย

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา
32,000 บาท

PO1800065100007

07/10/2021

-

-

26788 ขออนุมัติจางเหมาบริการและบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกาย

44,298.00

44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น
เอเซีย จํากัด/เสนอราคา 44,298 บาท

PO1800065100006

07/10/2021

-

-

26789 ขออนุมัติจางเหมาบํารุงรักษาและแกไขลิฟตโดยสาร อาคารสหศึกษา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด/เสนอราคา 86,670 บาท

PO1800065100005

07/10/2021

-

-

หน ้า 2596

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26790 ขออนุมัติจัดซื้อตนไม ดิน ทราย และหญานวลนอย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,005.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,005.00 เฉพาะเจาะจง รานรมไทร/เสนอราคา 25,005 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO1800065100008 20/10/2021 -

26791 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100050

29/10/2021

-

-

26792 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100063

29/10/2021

-

-

26793 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100067

29/10/2021

-

-

26794 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800065100065
บาท

29/10/2021

-

-

26795 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100068

29/10/2021

-

-

26796 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800065100066

29/10/2021

-

-

26797 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

PR1800065100044

29/10/2021

-

-

26798 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800065100048
บาท

29/10/2021

-

-

26799 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065100047

29/10/2021

-

-

หน ้า 2597

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26800 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065100045
29/10/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100046

29/10/2021

-

-

26801 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

26802 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100082

29/10/2021

-

-

26803 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065100080

29/10/2021

-

-

26804 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065100078

29/10/2021

-

-

26805 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800065100081
บาท

29/10/2021

-

-

26806 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800065100077
บาท

29/10/2021

-

-

26807 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065100083

29/10/2021

-

-

26808 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100084

29/10/2021

-

-

26809 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100086

29/10/2021

-

-

หน ้า 2598

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26810 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065100079
29/10/2021 -

26811 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100085

29/10/2021

-

-

26812 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 คัดเลือก

PR1800065100056

29/10/2021

-

-

26813 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100062

29/10/2021

-

-

26814 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800065100061
บาท

29/10/2021

-

-

26815 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100058

29/10/2021

-

-

26816 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800065100059
บาท

29/10/2021

-

-

26817 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100060

29/10/2021

-

-

26818 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065100054

29/10/2021

-

-

26819 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800065100053
บาท

29/10/2021

-

-

นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

หน ้า 2599

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26820 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100055
29/10/2021 -

26821 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100057

29/10/2021

-

-

26822 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065100034

29/10/2021

-

-

26823 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100040

29/10/2021

-

-

26824 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065100039

29/10/2021

-

-

26825 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065100038

29/10/2021

-

-

26826 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100041

29/10/2021

-

-

26827 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065100042

29/10/2021

-

-

26828 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100037

29/10/2021

-

-

26829 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

29/10/2021

-

-

หน ้า 2600

PR1800065100036

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26830 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065100035
29/10/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100043

29/10/2021

-

-

26831 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

26832 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065100072

29/10/2021

-

-

26833 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100074

29/10/2021

-

-

26834 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100073

29/10/2021

-

-

26835 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065100076

29/10/2021

-

-

26836 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100075

29/10/2021

-

-

26837 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100069

29/10/2021

-

-

26838 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100052

29/10/2021

-

-

26839 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100049

29/10/2021

-

-

หน ้า 2601

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26840 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065100031
29/10/2021 -

26841 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100033

29/10/2021

-

-

26842 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100029

29/10/2021

-

-

26843 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100032

29/10/2021

-

-

26844 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100030

29/10/2021

-

-

26845 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100089

30/10/2021

-

-

26846 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100088

30/10/2021

-

-

26847 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065100091

30/10/2021

-

-

26848 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800065100087

30/10/2021

-

-

26849 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100090

30/10/2021

-

-

หน ้า 2602

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26850 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800065100102
31/10/2021 บาท

26851 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065100105

31/10/2021

-

-

26852 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100104

31/10/2021

-

-

26853 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จัตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100103

31/10/2021

-

-

26854 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100101

31/10/2021

-

-

26855 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100098

31/10/2021

-

-

26856 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100097

31/10/2021

-

-

26857 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065100099

31/10/2021

-

-

26858 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100093

31/10/2021

-

-

26859 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065100096

31/10/2021

-

-

หน ้า 2603
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26860 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065100095
31/10/2021 -

26861 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100094

31/10/2021

-

-

26862 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065100100

31/10/2021

-

-

26863 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100106

31/10/2021

-

-

26864 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065100107

31/10/2021

-

-

26865 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065100092

31/10/2021

-

-

26866 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800065100109

31/10/2021

-

-

26867 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065100108

31/10/2021

-

-

PR0206065110022

04/11/2021

-

-

26868 ขออนุมัติจัดจางเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ หองประชุมหนวย
ประสานงาน (สกอ.) จํานวน 1 เครื่อง
26869 ขออนุมัติจัดซื้อ อุปกรณจายไฟ จํานวน 1 หนวย

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065110021

04/11/2021

-

-

26870 ขออนุมัติจัดจางทํานามบัตรผูบริหาร จํานวน 800 ใบ(4 รายชื่อ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206065110153

17/11/2021

-

-

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง รานเชาว แอรเซอรวิส

หน ้า 2604

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26871 ขออนุมัติจัดจาง แตงหนาทําผม และเชาชุด จํานวน 2 คน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนนภา มุสิกสาร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065110221
25/11/2021 -

26872 ขออนุมัติเบิกคากระเชาของขวัญผลิตภัณฑดอยคํา เพื่อมอบให
คณะกรรมการที่ทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.
บูรพา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 7 ทาน

9,030.00

9,030.00 เฉพาะเจาะจง รานรักผัก รักสุขภาพ

PR0206064110012

03/11/2020

-

-

26873 ขออนุมัติเบิกคาเขาเลม ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY
ASSURANCE สําหรับแจกผูบริหาร คณาจารย และ Assessor
เนื่องจากเกณฑ AUN QA มีการปรับใหม

7,250.00

7,250.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206064110032

04/11/2020

-

-

26874 ขออนุมัติเบิกคาปายประชาพัมพันธการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2562
26875 ขออนุมัติจางเหมายานพาหนะ เพื่อรับ-สง คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโครงการ ''การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายน ม.บูรพา ระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2562'' ระหวาง
วันที่ 23-25 พ.ย. 63

759.70

PR0206064110087

10/11/2020

-

-

PR0206064110152

16/11/2020

-

-

PR0206064110169
PR0206064110040

18/11/2020
05/11/2020

-

-

3,600.00

759.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด
3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

26876 ขออนุมัติเบิกคาทํารายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2562
26877 ขออนุมัติเบิกคาติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ เพื่อ
เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตไปยังเครื่องถายเอกสารหนาหอง 402
26878 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

9,600.00
5,000.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209065110012

01/11/2021

-

-

26879 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209065110005

01/11/2021

-

-

26880 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209065110010

01/11/2021

-

-

26881 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209065110007

01/11/2021

-

-

หน ้า 2605

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26882 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติธร สินาเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110008
01/11/2021 -

26883 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานี นาคเจริญ

PR0209065110001

01/11/2021

-

-

26884 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209065110006

01/11/2021

-

-

26885 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209065110016

01/11/2021

-

-

26886 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209065110018

01/11/2021

-

-

26887 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209065110015

01/11/2021

-

-

26888 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209065110017

01/11/2021

-

-

26889 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209065110019

01/11/2021

-

-

26890 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา โคตรปญญา

PR0209065110022

01/11/2021

-

-

26891 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209065110021

01/11/2021

-

-

หน ้า 2606

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26892 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110023
01/11/2021 -

26893 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ธรรมสอน

PR0209065110024

01/11/2021

-

-

26894 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209065110014

01/11/2021

-

-

26895 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209065110013

01/11/2021

-

-

26896 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา โอเรือง

PR0209065110011

01/11/2021

-

-

26897 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

PR0209065110025

01/11/2021

-

-

PR0209065110009

01/11/2021

-

-

PR0209065110026
PR0209065110027
PR0209065110033
PR0209065110035

03/11/2021
05/11/2021
08/11/2021
09/11/2021

-

-

PR0209065110077

10/11/2021

-

-

26898 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข
26899
26900
26901
26902

ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเตาเผาถานไรควัน
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชในงานภาคสนาม
ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจางซอมแซมหอพักหญิงเกา เนื่องจากชํารุด
ตามอายุการใชงาน
26903 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

11,701.00
15,000.00
3,250.00
32,299.50
5,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

11,701.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,250.00 เฉพาะเจาะจง
32,299.50 เฉพาะเจาะจง

รานPPK Pallet
สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
รานศรีทอง
นายปรีชาชัย ฮวดเส็ง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐกาณร ผุยคําสิงห

หน ้า 2607

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26904 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชพิมพ บุญมาก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110046
10/11/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิตต ขันดงลิง

PR0209065110081

10/11/2021

-

-

26905 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

26906 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ ทัพพุม

PR0209065110074

10/11/2021

-

-

26907 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสนันท ซาบุตร

PR0209065110075

10/11/2021

-

-

26908 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา บุญผิว

PR0209065110076

10/11/2021

-

-

26909 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทัย ผองศรี

PR0209065110052

10/11/2021

-

-

26910 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน แจมเพ็ง

PR0209065110049

10/11/2021

-

-

26911 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา ทรัพยมั่น

PR0209065110051

10/11/2021

-

-

26912 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชาติ บาลมล

PR0209065110080

10/11/2021

-

-

26913 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ เจริญธรรมดี

PR0209065110079

10/11/2021

-

-

หน ้า 2608

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26914 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนภัส รักเพื่อน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110072
10/11/2021 -

26915 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา สุขจันดี

PR0209065110073

10/11/2021

-

-

26916 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดอรุณ ทัพพรม

PR0209065110068

10/11/2021

-

-

26917 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอักษร บุญเจริญ

PR0209065110042

10/11/2021

-

-

26918 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล นาคเจริญ

PR0209065110047

10/11/2021

-

-

26919 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ถาวรยิ่ง

PR0209065110045

10/11/2021

-

-

26920 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราพรรณ จินตภิรมย

PR0209065110078

10/11/2021

-

-

26921 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย บรรพจนพิทักษ

PR0209065110064

10/11/2021

-

-

26922 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิระ จินตภิรมย

PR0209065110066

10/11/2021

-

-

26923 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา คลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตวดี หันทยุง

PR0209065110071

10/11/2021

-

-

หน ้า 2609

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26924 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ชํานาญกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110067
10/11/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลินี นาคเจริญ

PR0209065110055

10/11/2021

-

-

26925 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

26926 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรพร รัสมี

PR0209065110062

10/11/2021

-

-

26927 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปานศิริ ปานอุดม

PR0209065110065

10/11/2021

-

-

26928 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒนพงษ พูลสวัสดิ์

PR0209065110063

10/11/2021

-

-

26929 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

PR0209065110040

10/11/2021

-

-

26930 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน เขามะหิงษ

PR0209065110050

10/11/2021

-

-

26931 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม คลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลสิริ หันทยุง

PR0209065110083

10/11/2021

-

-

26932 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม คลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท แยมชม

PR0209065110070

10/11/2021

-

-

26933 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา ศิริเมฆา

PR0209065110048

10/11/2021

-

-

หน ้า 2610

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26934 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน คลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ราชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110069
10/11/2021 -

26935 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พวงศรี

PR0209065110059

10/11/2021

-

-

26936 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ สุริยศ

PR0209065110061

10/11/2021

-

-

26937 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรากร การัมย

PR0209065110060

10/11/2021

-

-

26938 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา ญาติเจริญ

PR0209065110054

10/11/2021

-

-

26939 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินวัสดุสําหรับติดตั้งระบบน้ําประปาและระบบ
ไฟฟา ไปยังบริเวณโรงเผาถาน
26940 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาเครื่องปมลม(ถังลม) จํานวน 1 เครื่อง
26941 ขออนุมัติเบิกเงินคาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)หมายเลขทะเบี้ย
นข 3484 สระแกว
26942 ขออนุมัติเบิกคาประกันภัยรถยนตประเภท 1 หมายเลขทะเบียน นข
3426 สระแกว
26943 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลเขาสามสิบ

9,657.82

9,657.82 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209065110084

11/11/2021

-

-

7,000.00
1,182.35

7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีทอง
1,182.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด

PR0209065110090
PR0209065110089

15/11/2021
15/11/2021

-

-

27,032.48

27,032.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด

PR0209065110088

15/11/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพิมล เพิ่มพูล

PR0209065110091

16/11/2021

-

-

26944 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา โคตรปญญา

PR0209065110116

17/11/2021

-

-

26945 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit)
จํานวน 70 ชุด

3,457.00

3,457.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kara Health

PR0209065110130

17/11/2021

-

-

หน ้า 2611

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26946 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110115
17/11/2021 -

26947 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209065110117

17/11/2021

-

-

26948 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ธรรมสอน

PR0209065110118

17/11/2021

-

-

26949 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209065110138

17/11/2021

-

-

26950 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209065110137

17/11/2021

-

-

26951 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานี นาคเจริญ

PR0209065110134

17/11/2021

-

-

26952 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209065110135

17/11/2021

-

-

26953 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา โอเรือง

PR0209065110136

17/11/2021

-

-

26954 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หทัยชนก โสภี

PR0209065110104

17/11/2021

-

-

26955 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา เพ็ชรเจริญ

PR0209065110110

17/11/2021

-

-

หน ้า 2612

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26956 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรดา มุงดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110103
17/11/2021 -

26957 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209065110108

17/11/2021

-

-

26958 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209065110111

17/11/2021

-

-

26959 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายญาณาธิป เหลืองวิไล

PR0209065110112

17/11/2021

-

-

26960 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209065110106

17/11/2021

-

-

26961 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209065110107

17/11/2021

-

-

26962 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209065110109

17/11/2021

-

-

26963 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญญาพร สาประเสริฐ

PR0209065110124

17/11/2021

-

-

26964 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209065110127

17/11/2021

-

-

26965 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ แทนค่ํา

PR0209065110133

17/11/2021

-

-

หน ้า 2613

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26966 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงศ บุรมศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110128
17/11/2021 -

26967 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209065110125

17/11/2021

-

-

26968 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209065110129

17/11/2021

-

-

26969 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒณ จิตสัตย

PR0209065110126

17/11/2021

-

-

26970 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ซารัมย

PR0209065110132

17/11/2021

-

-

26971 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ฉาวเกียรติ

PR0209065110123

17/11/2021

-

-

26972 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209065110139

17/11/2021

-

-

26973 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร หุนประการ

PR0209065110141

17/11/2021

-

-

26974 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

PR0209065110143

17/11/2021

-

-

26975 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

PR0209065110140

17/11/2021

-

-

หน ้า 2614

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26976 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน ศุภารัตนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110142
17/11/2021 -

26977 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธันวา เพ็ชรเจริญ

PR0209065110098

17/11/2021

-

-

26978 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209065110099

17/11/2021

-

-

26979 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญญดา ถาวรยิ่ง

PR0209065110119

17/11/2021

-

-

26980 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชลีนา จันทรหอม

PR0209065110121

17/11/2021

-

-

26981 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209065110120

17/11/2021

-

-

26982 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรญาติ

PR0209065110122

17/11/2021

-

-

26983 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ดีสงคราม

PR0209065110114

17/11/2021

-

-

26984 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐกาณร ผุยคําสิงห

PR0209065110218

18/11/2021

-

-

26985 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกาญจนาพร ศิริจันทร

PR0209065110155

18/11/2021

-

-

หน ้า 2615

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26986 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110154
18/11/2021 -

26987 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209065110156

18/11/2021

-

-

26988 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209065110157

18/11/2021

-

-

26989 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209065110185

18/11/2021

-

-

26990 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน บัวศรี

PR0209065110181

18/11/2021

-

-

26991 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข จูมพิมาย

PR0209065110183

18/11/2021

-

-

26992 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ชํานาญกุล

PR0209065110215

18/11/2021

-

-

26993 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

PR0209065110186

18/11/2021

-

-

26994 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนิติ นาคเจริญพีรวิ

PR0209065110180

18/11/2021

-

-

26995 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209065110226

18/11/2021

-

-

หน ้า 2616

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26996 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110232
18/11/2021 -

26997 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

PR0209065110228

18/11/2021

-

-

26998 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209065110230

18/11/2021

-

-

26999 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ ทัพพุม

PR0209065110225

18/11/2021

-

-

27000 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสนันท ซาบุตร

PR0209065110224

18/11/2021

-

-

27001 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสวรรณ วันเพ็ญ

PR0209065110151

18/11/2021

-

-

27002 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา ปุดตะ

PR0209065110146

18/11/2021

-

-

27003 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรญา ชมดอน

PR0209065110153

18/11/2021

-

-

27004 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา บุญผิว

PR0209065110222

18/11/2021

-

-

27005 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ บุรีรัตน

PR0209065110147

18/11/2021

-

-

หน ้า 2617

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27006 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110148
18/11/2021 -

27007 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหพรรธน อมรพลัง

PR0209065110149

18/11/2021

-

-

27008 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

PR0209065110152

18/11/2021

-

-

27009 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

PR0209065110150

18/11/2021

-

-

27010 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209065110176

18/11/2021

-

-

27011 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209065110169

18/11/2021

-

-

27012 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา หุนประการ

PR0209065110171

18/11/2021

-

-

27013 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรพร รัสมี

PR0209065110212

18/11/2021

-

-

27014 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนียวรรณ สังขทุม

PR0209065110167

18/11/2021

-

-

27015 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพสุดา แกวแกมจันทร

PR0209065110172

18/11/2021

-

-

หน ้า 2618

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27016 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละอองดาว แดง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110177
18/11/2021 -

27017 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

PR0209065110168

18/11/2021

-

-

27018 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209065110175

18/11/2021

-

-

27019 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล วังภูงา

PR0209065110174

18/11/2021

-

-

27020 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปานศิริ ปานอุดม

PR0209065110214

18/11/2021

-

-

27021 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒนพงษ พูลสวัสดิ์

PR0209065110213

18/11/2021

-

-

27022 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิสา รุธิระวุฒิ

PR0209065110221

18/11/2021

-

-

27023 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

PR0209065110205

18/11/2021

-

-

27024 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209065110223

18/11/2021

-

-

27025 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209065110207

18/11/2021

-

-

หน ้า 2619

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27026 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110208
18/11/2021 -

27027 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209065110217

18/11/2021

-

-

27028 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209065110203

18/11/2021

-

-

27029 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209065110204

18/11/2021

-

-

27030 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209065110216

18/11/2021

-

-

27031 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนภัส รักเพื่อน

PR0209065110229

18/11/2021

-

-

27032 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา สุขจันดี

PR0209065110227

18/11/2021

-

-

27033 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดอรุณ ทัพพรม

PR0209065110231

18/11/2021

-

-

27034 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209065110164

18/11/2021

-

-

27035 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209065110160

18/11/2021

-

-

หน ้า 2620

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27036 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110158
18/11/2021 -

27037 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209065110159

18/11/2021

-

-

27038 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พวงศรี

PR0209065110209

18/11/2021

-

-

27039 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209065110162

18/11/2021

-

-

27040 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ สุริยศ

PR0209065110211

18/11/2021

-

-

27041 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรากร การัมย

PR0209065110210

18/11/2021

-

-

27042 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

PR0209065110193

18/11/2021

-

-

27043 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209065110199

18/11/2021

-

-

27044 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารตรี ทูคํามี

PR0209065110190

18/11/2021

-

-

27045 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209065110195

18/11/2021

-

-

หน ้า 2621

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110192
18/11/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209065110246

19/11/2021

-

-

19/11/2021

-

-

1,000.00

712.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดี ดี วัฒนา รานน้ําดื่ม ตราโฟกัส บานคลอง PR0209065110276
มะนาว
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี.พี. เพื่อนนักเรียน
PR0209065110277

19/11/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิระ จินตภิรมย

PR0209065110269

19/11/2021

-

-

27051 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชพิมพ บุญมาก

PR0209065110270

19/11/2021

-

-

27052 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย บรรพจนพิทักษ

PR0209065110267

19/11/2021

-

-

27053 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราพรรณ จินตภิรมย

PR0209065110257

19/11/2021

-

-

27054 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ถาวรยิ่ง

PR0209065110249

19/11/2021

-

-

27055 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล นาคเจริญ

PR0209065110252

19/11/2021

-

-

27046 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

27047 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

27048 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน
27049 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจางทําตรายาง สําหรับใชในงานงานสาร
บรรณ งานกิจการนิสิต และงานพัสดุ
27050 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

712.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 2622

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27056 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110254
19/11/2021 -

27057 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอักษร บุญเจริญ

PR0209065110247

19/11/2021

-

-

27058 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตทิยา มะโนรัตน

PR0209065110255

19/11/2021

-

-

27059 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองนอก

PR0209065110235

19/11/2021

-

-

27060 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ราชู

PR0209065110265

19/11/2021

-

-

27061 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ศรีจันทร

PR0209065110233

19/11/2021

-

-

27062 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย กําไร

PR0209065110234

19/11/2021

-

-

27063 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209065110250

19/11/2021

-

-

27064 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209065110245

19/11/2021

-

-

27065 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209065110248

19/11/2021

-

-

หน ้า 2623

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27066 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตวดี หันทยุง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110271
19/11/2021 -

27067 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209065110251

19/11/2021

-

-

27068 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา ญาติเจริญ

PR0209065110263

19/11/2021

-

-

27069 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิตต ขันดงลิง

PR0209065110264

19/11/2021

-

-

27070 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลินี นาคเจริญ

PR0209065110275

19/11/2021

-

-

27071 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

PR0209065110240

19/11/2021

-

-

27072 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลสิริ หันทยุง

PR0209065110268

19/11/2021

-

-

27073 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209065110241

19/11/2021

-

-

27074 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209065110242

19/11/2021

-

-

27075 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209065110243

19/11/2021

-

-

หน ้า 2624

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27076 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท แยมชม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110266
19/11/2021 -

27077 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209065110236

19/11/2021

-

-

27078 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209065110239

19/11/2021

-

-

27079 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง โสภี

PR0209065110237

19/11/2021

-

-

27080 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

PR0209065110238

19/11/2021

-

-

27081 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

PR0209065110244

19/11/2021

-

-

27082 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทัย ผองศรี

PR0209065110260

19/11/2021

-

-

27083 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน แจมเพ็ง

PR0209065110256

19/11/2021

-

-

27084 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา ทรัพยมั่น

PR0209065110258

19/11/2021

-

-

27085 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

PR0209065110259

19/11/2021

-

-

หน ้า 2625

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27086 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110253
19/11/2021 -

27087 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชาติ บาลมล

PR0209065110262

19/11/2021

-

-

27088 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ เจริญธรรมดี

PR0209065110261

19/11/2021

-

-

27089 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา ศิริเมฆา

PR0209065110272

19/11/2021

-

-

27090 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพิมล เพิ่มพูล

PR0209065110274

19/11/2021

-

-

27091 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน เขามะหิงษ

PR0209065110273

19/11/2021

-

-

27092 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สีดอกไม

PR0209065110282

23/11/2021

-

-

27093 ขออนุมัติเบิกเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร

PR0209065110285

23/11/2021

-

-

27094 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

PR0209065110280

23/11/2021

-

-

27095 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

PR0209065110279

23/11/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศตพร โคตรปญญา

หน ้า 2626

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27096 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศวรรยา ดังไธสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065110281
23/11/2021 -

27097 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปองนรพนธ เต็งจิรสิน

PR0209065110284

23/11/2021

-

-

27098 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ สาธุชน

PR0209065110283

23/11/2021

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน เจริญสุข

PR0209065110288

25/11/2021

-

-

PR0209065110287

25/11/2021

-

-

PR0209065110289

25/11/2021

-

-

27099 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาไปยังศาลพระภูมิ
เจาที่และศาลตายาย
27100 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาหลอดไฟเพื่อเปลี่ยนไฟชั้น 1อาคารเทียนทอง
27101 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถอดเพลารถไถ หมายเลขทะเบียน ตค
4888 สระแกว
27102 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อตูชารจแบตเตอรี่รถยนต จํานวน 1 ตู
27103 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุติดตั้งไฟไปยังศาลพระภูมิเจาที่และศาล
ตายาย
27104 ขออนุมัติซื้อกาวยางเพื่อติดพรมหองผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
วิทยาเขตสระแกว
27105 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

500.00
2,782.00
500.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา
500.00 เฉพาะเจาะจง รานวงคสวัสดิ์ บริการ

4,200.00
573.52

4,200.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีทอง
573.52 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209065110290
PR0209065110291

25/11/2021
25/11/2021

-

-

1,177.00

1,177.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

PR0209065110294

29/11/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209065110297

30/11/2021

-

-

27106 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209065110295

30/11/2021

-

-

27107 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริวัติ วิสูตรตระการ

PR0209065110296

30/11/2021

-

-

หน ้า 2627

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27108 ขออนุมัติจัดจางเหมายานพาหนะไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 19 พย. 2564
27109 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,800.00
6,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065110079
10/11/2021 -

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดา มหานคร

PR0218065110005

08/11/2564

-

-

27110 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 ชนิด

370.00

370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218065110006

08/11/2564

-

-

27111 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 ชนิด

5,438.00

5,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218065110012

15/11/2564

-

-

27112 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 ชนิด

7,821.30

7,821.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0218065110013

15/11/2564

-

-

PR0218065110014

15/11/2564

-

-

27113 จางทําตรายาง

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค

27114 จางตรวจสอบอาคารหอพักนิสิต จํานวน 1 งาน

55,640.00

55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด PR0218065110015

17/11/2564

-

-

27115 ซื้อน้ํายาฆาเชื้อชนิดน้ํา

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค คลีนนิ่ง จํากัด

PR0218065110016

17/11/2564

-

-

27116 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218065110021

26/11/2564

-

-

27117 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0218065110022

26/11/2564

-

-

310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรี ว.พานิช SMEs/ รานคาสวัสดิการมหาวิทPR0206065110132

17/11/2021

-

-

720.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206065110132

17/11/2021

-

-

PR0206065110168

18/11/2021

-

-

PR0206065110190

22/11/2021

-

-

PR0206065100110

01/11/2021

-

-

27118 ขออนุมัติจัดซื้อธงนานาชาติ และเบญจรงค จํานวน 2 รายการ

1,030.00

27119 ขออนุมัติจัดซื้อธงนานาชาติ และเบญจรงค จํานวน 2 รายการ

720.00

27120 ขออนุมัติจัดจาง ตกแตงสถานที่ เวที ระบบแสงสีเสียง วีดีโอ โปรดักชั่น
(บันทึกการแสดง) จํานวน 1 งาน
27121 ขออนุมัติจัดซื้อ ของที่ระลึก -เบญจรงคโถชั้น 4 นิ้ว (ลายเต็ม) 1 โถ
27122 ขออนุมัติคาถายเอกสารพรอมเขาเลมสันกาว จํานวน 20 เลม

50,000.00
720.00
3,600.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนทร กวีวัฒนวงศ
720.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส
หน ้า 2628

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27123 ขออนุมัติจัดจางทํา ปายหองงานจัดการองคความรูและใชประโยชน
จากผลงานวิจัย จํานวน 1 ปาย พรอมติดตั้ง
27124 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
27125 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนตปรับอากาศ 5 คัน
27126 ขออนุมัติจัดซื้อ ครุภัณฑ 3 รายการ
27127 ขออนุมัติจัดซื้อ ตรายางหมึกในตัว 4 อัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065110031
04/11/2021 -

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065110135

17/11/2021

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลสํารวล

PR0206065110133

17/11/2021

-

-

33,400.00

33,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR0206065110134

17/11/2021

-

-

PR0206065110138

17/11/2021

-

-

1,370.00

1,370.00 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

27128 ขออนุมัติจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ จํานวน 4 รายการ

14,851.60

14,851.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065110137

17/11/2021

-

-

27129 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอร ขาว-ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 1
เครื่อง
27130 ขออนุมัติจัดซื้อ ชอดอกไม 1 ชอ

14,900.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065110136

17/11/2021

-

-

PR0206065110263

30/11/2021

-

-

27131 ขออนุมัติจัดจางทําปายซิ้งทําสี และอคิลิคโลโก+ปายซิ้งทําสี พื้นทาสี
และอคิลิคโลโก

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
28,000 บาท

ราคาเสนอ PO0300065110001

03/11/2564

-

-

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
150 บาท

ราคาจาง

PR0300065110010

05/11/2564

-

-

27132 ขออนุมัติจัดจางทําปายพาสวูด คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต

27133 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล คณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
21,000 บาท

ราคาซื้อ

PO0300065110002

05/11/2564

-

-

27134 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

38,315.00

38,315.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น
38,315 บาท

ราคาซื้อ

PO0300065110003

09/11/2564

-

-

หน ้า 2629

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27135 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติมา ชํานิไกร
15,000 บาท

27136 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

5,000.00

27137 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรัณยา กลัดแขก
15,000 บาท

27138 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุชัญญา พลไชย
15,000 บาท

27139 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พจณจณี กระภูชัย
5,000 บาท

ราคาจาง

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300065110035
10/11/2564 -

PR0300065110036

10/11/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065110037

10/11/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065110038

10/11/2564

-

-

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 11/11/2564

-

-

PR0300065110050

17/11/2564

-

-

PR0300065110051

17/11/2564

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
250 บาท

27140 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา ธีระสุนทรไท
9,000 บาท

27141 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป เทือกคําซาว
9,000 บาท

27142 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร บุญทวี
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300065110052

17/11/2564

-

-

27143 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยะศิษย เพ็งเซง
9,000 บาท

ราคาจาง

PR0300065110053

17/11/2564

-

-

27144 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรญาณ คงสาคร
9,000 บาท

ราคาจาง PR0300065110054

17/11/2564

-

-

หน ้า 2630

ราคาจาง

ราคาจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27145 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินกมล ใสแท
5,000 บาท

27146 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มลฤดี นาคพันธ
5,000 บาท

27147 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ ศรีสุรักษ
5,000 บาท

27148 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชพงศ ทองบุญนะ
5,000 บาท

27149 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิ์ผอง
5,000 บาท

27150 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา (1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พจณจณี กระภูชัย
5,000 บาท

27151 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
15,000 บาท

27152 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรดา เสวกาพานิช
15,000 บาท

27153 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา เผาอินทรจันทร
15,000 บาท

27154 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา อยูนุช
15,000 บาท
หน ้า 2631

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300065110055
17/11/2564 -

ราคาจาง PR0300065110056

17/11/2564

-

-

PR0300065110057

17/11/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065110058

17/11/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065110059

17/11/2564

-

-

PR0300065110060

17/11/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065110066

18/11/2564

-

-

ราคาจาง

PR0300065110067

18/11/2564

-

-

ราคาจาง PR0300065110068

18/11/2564

-

-

18/11/2564

-

-

ราคาจาง

ราคาจาง

ราคาจาง

PR0300065110069

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27155 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวัช ภักดีวงษธนา
15,000 บาท

27156 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศธร คําแขก
15,000 บาท

27157 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมน ทันศรี
15,000 บาท

27158 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

27159 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

ราคาจาง

PR0300065110071

18/11/2564

-

-

PR0300065110072

18/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เขียวทอง
15,000 บาท

ราคาจาง PR0300065110073

18/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกนก บุญรอด
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300065110074

18/11/2564

-

-

27160 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุชัญญา พลไชย
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300065110075

18/11/2564

-

-

27161 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติมา ชํานิไกร
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300065110076

18/11/2564

-

-

27162 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม (1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรัณยา กลัดแขก
15,000 บาท

ราคาจาง

PR0300065110077

18/11/2564

-

-

ราคาจาง

โครงการบริการวิชาการ 22/11/2564

-

-

PR0300065110082

-

-

27163 ขออนุมัติจัดจางทําปายไวนิล โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

27164 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งโคมไฟหองคณบดี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
400 บาท

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค
3,000 บาท
หน ้า 2632

ราคาจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0300065110070
18/11/2564 -

ราคาจาง

ราคาจาง

23/11/2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27165 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,100.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065100109
01/11/2564 -

27166 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

970.00

970.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (แปน) 970.00

PR0400065110001

01/11/2564

-

-

27167 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,000.00

PR0400065110002

01/11/2564

-

-

27168 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

570.00

PR0400065110003

01/11/2564

-

-

PR0400065110005

01/11/2564

-

-

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง 400.00

PR0400065110006

01/11/2564

-

-

53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 53,000.00

PR0400065110007

01/11/2564

-

-

27169 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

18,000.00

27170 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

400.00

27171 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

53,000.00

27172 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด 570.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00

336.00

336.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พลายจิตร 336.00

PR0400065110008

02/11/2564

-

-

27173 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา
27174 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

32,300.00

32,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 32,300.00

PR0400065110017

04/11/2564

-

-

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,100.00

PR0400065110026

05/11/2564

-

-

27175 ขออนุมัติซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Zoom Education แบบรายป

71,690.00

PO0400065110002

29/11/2564

-

-

PR0400065110030

08/11/2564

-

-

27176 ขออนุมัติจางปฏิบัติงานทําความสะอาดศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก
27177 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม
27178 ขออนุมัติจางปูกระเบื้องยางแบบคลิ๊กล็อก
27179 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

1,344.00

71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร จํากัด
71,690.00
1,344.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา หมอพูล 1,344.00

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,200.00

PR0400065110032

08/11/2564

-

-

72,285.80

72,285.80 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร แกวเหล็ก 72,285.80

PR0400065110027

09/11/2564

-

-

PR0400065110044

09/11/2564

-

-

1,308.00

1,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (สาขาชลบุร)ี
1,308.00
หน ้า 2633

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27180 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00

27181 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

336.00

27182 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

960.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิยม 400.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065110067
10/11/2564 -

336.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 336.00

PR0400065110068

10/11/2564

-

-

PR0400065110071

11/11/2564

-

-

PR0400065110073

12/11/2564

-

-

960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 1,500.00

27183 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

1,500.00

27184 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

875.00

875.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคถาวร (แปน) 875.00

PR0400065110074

12/11/2564

-

-

27185 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,100.00

PR0400065110075

12/11/2564

-

-

27186 ขออนุมัติจางปฏิบัติงานทําความสะอาดศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก
27187 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา หมอพูล 1,344.00

PR0400065110076

12/11/2564

-

-

35,588.20

35,588.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน (1994) จํากัด 35,588.20

PR0400065110088

16/11/2564

-

-

27188 ขออนุมัติซื้อหนากากพลาสติกใส (Face shield)
27189 ขออนุมัติซื้อเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ แบบติดผนัง และถานอัล
คาไลท
27190 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ดวยตัวเอง
27191 ขออนุมัติจางจัดทําบัตรคียการด

5,824.00

5,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เศรษฐ อินเตอรเทรด จํากัด 5,824.00

PR0400065110089

16/11/2564

-

-

14,732.00

14,732.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 14,732.00

PR0400065110097

16/11/2564

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 96,000.00

PR0400065110098

17/11/2564

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกมลการกุญแจ 7,000.00

PR0400065110101

18/11/2564

-

-

27192 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ

42,573.00

42,573.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอท ไฮเทคโนโลยี 42,573.00

PR0400065110102

18/11/2564

-

-

27193 ขออนุมัติซื้อเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ แบบติดผนัง และถานอัล
คาไลท
27194 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

13,629.00

13,629.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 13,629.00

PR0400065110103

18/11/2564

-

-

PR0400065110105

18/11/2564

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 1,000.00
หน ้า 2634

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27195 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก
27196 ขออนุมัติซื้อถุงขยะสีแดง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
336.00
556.40

27197 ขออนุมัติซื้อถุงมือทางการแพทย

23,700.00

27198 ขออนุมัติซื้อหนากากอนามัย

15,125.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

336.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 336.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065110106
18/11/2564 -

556.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อารตไบรต โปรดักส 556.40

PR0400065110107

18/11/2564

-

-

PR0400065110108

18/11/2564

-

-

PR0400065110109

18/11/2564

-

-

PR0400065110119

21/11/2564

-

-

23,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) 23,700.00
15,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แอนด ที เพสท เคมีคอล จํากัด
15,125.00
1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เศรษฐ อินเตอรเทรด จํากัด 1,400.00

27199 ขออนุมัติซื้อหนากากพลาสติกใส (Face shield)

1,400.00

27200 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,100.00

PR0400065110120

21/11/2564

-

-

27201 ขออนุมัติจางปฏิบัติงานทําความสะอาดศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก
27202 ขออนุมัติซื้อถุงมือปราศจากเชื้อ

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา หมอพูล 1,680.00

PR0400065110121

21/11/2564

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลทเนเจอรอินเตอรเทรด จํากัด 6,420.00 PR0400065110122

22/11/2564

-

-

27203 ขออนุมัติซื้อพวงหรีด

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมบานบึงฟลอรีส 2,000.00

PR0400065110128

22/11/2564

-

-

PR0400065110130

23/11/2564

-

-

PR0400065110131

23/11/2564

-

-

27204 ขออนุมัติจางเหมาจัดทําไวนิล
27205 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
27206 ขออนุมัติซื้อถุงพลาสติกหูหิ้ว
27207 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก

500.00
32,000.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00
32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 32,000.00

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง รานนองน้ําฝนเครื่องครัว 150.00

PR0400065110132

23/11/2564

-

-

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง The Thai Silk co.,LTD 3,050.00

PR0400065110142

24/11/2564

-

-

PR0400065110143

24/11/2564

-

-

PR0400065110144

24/11/2564

-

-

27208 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดกระเชาของที่ระลึก

350.00

27209 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดกระเชาของที่ระลึก

1,050.00

350.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 350.00
1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานวนิดา 1,050.00
หน ้า 2635

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27210 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดกระเชาของที่ระลึก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง รานแมสุภาพร 300.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065110145
24/11/2564 -

27211 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,100.00

PR0400065110153

25/11/2564

-

-

27212 ขออนุมัติจางปฏิบัติงานทําความสะอาดศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก
27213 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา หมอพูล 1,344.00

PR0400065110154

25/11/2564

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 4,800.00

PR0400065110155

26/11/2564

-

-

27214 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมตูทําน้ําเย็น

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิตย ศิลากรณ 4,000.00

PR0400065110156

26/11/2564

-

-

27215 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

1,005.00

1,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 1,005.00

PR0400065110157

26/11/2564

-

-

27216 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

5,969.25

5,969.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 5,969.25

PR0400065110158

26/11/2564

-

-

27217 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 1,008.00

PR0400065110162

26/11/2564

-

-

27218 ขออนุมัติซื้อวัสดุทําความสะอาด

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,859.00

PR0400065110163

29/11/2564

-

-

27219 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม
เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ
การใชงาน

4,708.00

4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด 4,708.00

PR0400065110173

29/11/2564

-

-

27220 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด 6,420.00

PR0400065110174

30/11/2564

-

-

27221 ขออนุมัติจางทําตรายาง

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรีสุรชัยพานิช 100.00

PR0400065110175

30/11/2564

-

-

27222 ขออนุมัติซื้อรางปลั๊กไฟ

27,080.00

27,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 27,080.00

PR0400065110181

30/11/2564

-

-

27223 ซอมเครื่องพิมพ HP Designjet T120
27224 จางพิมพงานหนังสือ วารสารวิชาการปที่ 29 ฉบับที่ 3

12,500.00
49,755.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
49,755.00 เฉพาะเจาะจง หางหุน สวนจํากัด วี. เจ. พริ้นติ้ง

PO0500065110021
PO0500065110022

18/11/2564
18/11/2564

-

-

หน ้า 2636

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27225 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 78 A (Remanu)
27226 ขอซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (Sensor APS-C CMOS) ความ
ละเอียด 24.1 พิกเซล พรอมเลนส
27227 ขอซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (Sensor APS-C CMOS) ความ
ละเอียด 24.1 พิกเซล พรอมเลนส
27228 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร OKI B412 - 7K
27229 ขอซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (Sensor Exmor CMOS) ความ
ละเอียด 24.2 ลานพิกเซล พรอมเลนส
27230 จางทําตรายางแบบหมึกในตัว
27231 ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ CANON รุน IR7105
27232 ซื้อสีน้ํากึ่งเงา ลูกกลิ้ง 10 นิ้ว แปรงทาสี 2 นิ้ว สีขาว และเกรียงโปวสี
ดามไมขนาด 3 นิ้ว
27233 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล
27234 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล
27235 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล
27236 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล
27237 ซอมอุปกรณกระจายสัญญาณ
27238 ซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบน้ํา 1,200 ml.
27239 ขอซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
27240 ขอซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27
หนา/นาที)
27241 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
27242 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
27243 ขอซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2
27244 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวผล
27245 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
27246 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0500065110027
11/11/2564 -

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500065110001

11/11/2564

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500065110002

11/11/2564

-

-

79,000.00
35,000.00

79,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0500065110024
PO0500065110003

18/11/2564
11/11/2564

-

-

400.00
74,900.00
7,050.00

400.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิรน กอปป จํากัด
7,050.00 เฉพาะเจาะจง หางหุน สวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย

PR0500065110032
PO0500065110025
PR0500065110034

11/11/2564
18/11/2564
11/11/2564

-

-

22,000.00
66,000.00
44,000.00
44,000.00
5,000.00
24,000.00
15,000.00
25,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง
66,000.00 เฉพาะเจาะจง
44,000.00 เฉพาะเจาะจง
44,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
25,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500065110004
PO0500065110005
PO0500065110006
PO0500065110007
PR0500065110039
PO0500065110023
PO0500065110008
PO0500065110009

11/11/2564
11/11/2564
11/11/2564
11/11/2564
11/11/2564
18/11/2564
11/11/2564
11/11/2564

-

-

80,400.00

80,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065110010

11/11/2564

-

-

26,800.00

26,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065110011

11/11/2564

-

-

80,000.00
21,850.00
21,850.00
43,700.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,850.00 เฉพาะเจาะจง
21,850.00 เฉพาะเจาะจง
43,700.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500065110012
PO0500065110013
PO0500065110014
PO0500065110015

11/11/2564
11/11/2564
11/11/2564
11/11/2564

-

-

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

หน ้า 2637

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

43,700.00 เฉพาะเจาะจง
3,300.00 เฉพาะเจาะจง
2,380.00 เฉพาะเจาะจง
990.00 เฉพาะเจาะจง
1,790.00 เฉพาะเจาะจง
1,790.00 เฉพาะเจาะจง
3,580.00 เฉพาะเจาะจง
3,580.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,750.00 เฉพาะเจาะจง
70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PO0500065110016 11/11/2564
PR0500065110050
11/11/2564
PR0500065110051
11/11/2564
PR0500065110052
11/11/2564
PR0500065110057
12/11/2564
PR0500065110058
12/11/2564
PR0500065110059
12/11/2564
PR0500065110060
12/11/2564
PR0500065110061
12/11/2564
PR0500065110062
12/11/2564
PO0500065110017 12/11/2564

79,000.00
80,000.00
90,950.00
35,600.00
5,000.00
79,500.00

79,000.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00 เฉพาะเจาะจง
90,950.00 เฉพาะเจาะจง
35,600.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
79,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065110018
PO0500065110019
PO0500065110026
PO0500065110020
PR0500065110071
PO0500065110027

12/11/2564
12/11/2564
18/11/2564
18/11/2564
18/11/2564
18/11/2564

-

-

ขอซื้อฮารดิสกเครื่องเว็บเซิรฟเวอร ขนาด 2TB
ขอซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
ขอซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 85 นิ้ว
27268 ซื้อของรางวัล (กระเปาเครื่องเขียนมีตาขาย)
27269 ซื้อกลองพลาสติกเก็บเอกสาร

27,000.00
35,940.00
1,500.00
79,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง
35,940.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
79,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงานใหญ)
บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงานใหญ)
บริษัท ปโตรเลียม แอนด เฟรนด จํากัด
บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065110028
PO0500065110029
PR0500065110078
PO0500065110030

18/11/2564
18/11/2564
18/11/2564
18/11/2564

-

-

225.00
2,094.00

225.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2,094.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีตุลย ซัพพลาย

PR0500065110080
PR0500065110081

18/11/2564
18/11/2564

-

-

27270 ขอซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู

53,800.00

53,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065110031

18/11/2564

-

-

27247
27248
27249
27250
27251
27252
27253
27254
27255
27256
27257
27258
27259
27260
27261
27262
27263

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
ขอซื้อรถเข็น
ขอซื้อเครื่องโทรศัพทไรสาย
ขอซื้อเครื่องโทรศัพท
ขอซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
ขอซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
ขอซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
ขอซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
ขอซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ขอซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1
ขอซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ความละเอียด WXGA ความสวาง
4000 Ansi Lumens
ขอจางทําตัวอักษรชื่อคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอจางปรับปรุงปายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4
ขอซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล และไมโครโฟนไรสาย
ขอซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟนไรสาย
ขอซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว และขาตั้งทีวีแบบ
ตั้งพื้น

27264
27265
27266
27267

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
43,700.00
3,300.00
2,380.00
990.00
1,790.00
1,790.00
3,580.00
3,580.00
10,000.00
3,750.00
70,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 2638

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

41,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0500065110032 18/11/2564 -

57,800.00
12,000.00
92,200.00
41,500.00
6,000.00
4,000.00
10,000.00
9,600.00
820.00
6,750.00
5,000.00

57,800.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
92,200.00 เฉพาะเจาะจง
41,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,600.00 เฉพาะเจาะจง
820.00 เฉพาะเจาะจง
6,750.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500065110033
PO0500065110034
PO0500065110035
PO0500065110036
PR0500065110092
PR0500065110092
PR0500065110092
PR0500065110094
PR0500065110094
PR0500065110095
PR0500065110097

18/11/2564
18/11/2564
18/11/2564
18/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564

-

-

27283 ขอซื้อชุดบันทึกเสียงสตูดิโอ
27284 ขอซือ้ ไฟสําหรับสตูดิโอ
27285 จางถายเอกสารสีและขาวดําพรอมเขาเลม

8,400.00
18,700.00
7,600.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด
7,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหจุฑา รัตติกาลสุขะ

PR0500065110098
PO0500065110037
PR0500065110100

22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564

-

-

27286 ซื้อทอประปา
27287 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

1,123.50
15,000.00

1,123.50 เฉพาะเจาะจง ส.วรกิจชลบุรี
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PR0500065110120
PR0700065110002

30/11/2564
01/11/2564

-

-

27288 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา เมืองประเสริฐ

PR0700065110003

01/11/2564

-

-

27289 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา อุนินคํา

PR0700065110004

01/11/2564

-

-

27271 ขอซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 32,000 BTU
27272 ขอซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 34 ตัว
27273 ขอซื้อเกาอี้สํานักงาน และโตะคอมพิวเตอร
27274 ขอซื้อโตะประชุมและเกาอี้สํานักงาน
27275 ขอซื้อโตะประชุม
27276 คาจัดทําสูจิบัตร จํานวน ๕๐ เลม
27277 คาจางเหมาทําสูจิบัตรอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ งาน
27278 คาตกแตงสถานที่ จํานวน ๑ งาน
27279 ของที่ระลึกกระเปาใสเอกสาร จํานวน ๑๒๐ ใบ
27280 ปายชื่อพรอมเชือกแนวตั้ง จํานวน ๕๐ อัน
27281 ซื้อ USB flash Drive (256 GB) Type - C
27282 จางออกแบบปายประชาสัมพันธ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
41,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
นายพรชัย บุญญวิบูลย
นางสาวปยะดา วงศปญชาน
นางสาวสุชญา วรรัตน
นางกุลวดี เครื่องคํา
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร

หน ้า 2639

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27290 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110005
01/11/2564 -

27291 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PR0700065110006

01/11/2564

-

-

27292 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัยการ ภูษาพริ้ว

PR0700065110007

01/11/2564

-

-

27293 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา สังกษัตริย

PR0700065110008

01/11/2564

-

-

27294 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic PLC (GX Works2) จํานวน 1
หลักสูตร (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

PO0700065110001

02/11/2564

-

-

27295 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Advance PLC จํานวน 1 หลักสูตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

56,175.00

56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

PO0700065110002

05/11/2564

-

-

27296 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic Inverter , หลักสูตร MX sheet,
หลักสูตร Basic PLC (GX Works3) (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

PO0700065110003

05/11/2564

-

-

27297 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร Basic GOT , หลักสูตร Servo จํานวน 2
หลักสูตร (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

PO0700065110004

05/11/2564

-

-

27298 คาเชาชุดฝกอบรมหลักสูตร CC-link จํานวน 1 หลักสูตร (รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา)

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

PO0700065110005

05/11/2564

-

-

27299 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 32,465 แผน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

14,609.25

14,609.25 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PO0700065110006

09/11/2564

-

-

หน ้า 2640

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27300 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ Covid-19 ATK (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)
20,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รชต ฟารมาซี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700065110008 09/11/2564 -

27301 ขออนุมัติจัดซื้อ AIR ZERO 7 M3 CYL , HYDROGEN ,HELIUM ,
NITROGEN และ ARGON (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

39,181.26

39,181.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PO0700065110007

09/11/2564

-

-

27302 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ (หองสํานักงานภาควิชา ,
หองเรียน ChE101 และหองพักอาจารยเอมมา) รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ

11,128.00

11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PO0700065110009

09/11/2564

-

-

27303 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปรม ปญญาโกวิทกุล

PR0700065110055

10/11/2564

-

-

27304 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิชชา รัตนปนทะ

PR0700065110057

10/11/2564

-

-

27305 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ตรงชาติ

PR0700065110058

10/11/2564

-

-

27306 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุติพนธ กิจการดุลยพันธ

PR0700065110059

10/11/2564

-

-

27307 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิกษณา เหลืองวรา

PR0700065110060

10/11/2564

-

-

27308 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภัทร แสงเดือนเดน

PR0700065110062

10/11/2564

-

-

27309 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ไชยะ

PR0700065110064

10/11/2564

-

-

หน ้า 2641

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27310 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีรัตน ผิวออน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110065
10/11/2564 -

27311 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาชินี อวนทอง

PR0700065110067

10/11/2564

-

-

27312 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ รวมกุลกิจ

PR0700065110068

10/11/2564

-

-

27313 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ เกษประทุม

PR0700065110069

10/11/2564

-

-

27314 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพงศ หรายเจริญ

PR0700065110070

10/11/2564

-

-

27315 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาแดง

PR0700065110071

10/11/2564

-

-

27316 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ทองเชื้อ

PR0700065110073

10/11/2564

-

-

27317 ขอนมัติจางงานยายเครื่อง Diesel Engine Performance Testing
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ

PO0700065110010

11/11/2564

-

-

27318 คาถายเอกสาร จํานวน ๑ งาน (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

27319 ขออนุมัติจางเหมาบริการบุคคลผูปฏิบัติงานดานการฝกอบรม การ
นําเสนอความรูอุตสาหกรรม 4.0 และการจัดทําเอกสาร (รายละเอียด
ดังแนบ)

1,777.05

1,777.05 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700065110076

11/11/2564

-

-

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนธรณ เทพรักษ

PO0700065110011

11/11/2564

-

-

หน ้า 2642

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27320 ขออนมุ ติจางเหมาบริการบุคคลผูปฏิบัติงานดานการฝกอบรม การ
นําเสนอความรูอุตสาหกรรม 4.0 และการจัดทําเอกสาร (รายละเอียด
ดังแนบ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธศักดิ์ พรมแตง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700065110012 11/11/2564 -

27321 ขออนุมัติซื้อ กระดาษถายสี A4 80 แกรม

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR0700065110080

12/11/2564

-

-

27322 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700065110082

12/11/2564

-

-

27323 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700065110083

12/11/2564

-

-

27324 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700065110084

12/11/2564

-

-

27325 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

PR0700065110087

12/11/2564

-

-

27326 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700065110088

12/11/2564

-

-

27327 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนดล พัทรา

PR0700065110089

12/11/2564

-

-

27328 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700065110091

12/11/2564

-

-

27329 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700065110092

12/11/2564

-

-

หน ้า 2643

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27330 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมลรักษ แสวงสวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110093
12/11/2564 -

27331 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล ฤกษอรุณ

PR0700065110094

12/11/2564

-

-

27332 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล มะธิมาปะเข

PR0700065110095

12/11/2564

-

-

27333 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PR0700065110096

12/11/2564

-

-

27334 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ไกลถิ่น

PR0700065110097

12/11/2564

-

-

27335 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

PR0700065110098

12/11/2564

-

-

27336 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา เมืองประเสริฐ

PR0700065110099

12/11/2564

-

-

27337 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา อุนินคํา

PR0700065110100

12/11/2564

-

-

27338 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PR0700065110101

12/11/2564

-

-

27339 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PR0700065110102

12/11/2564

-

-

หน ้า 2644

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27340 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัยการ ภูษาพริ้ว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110103
12/11/2564 -

27341 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700065110104

12/11/2564

-

-

27342 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา สังกษัตริย

PR0700065110105

12/11/2564

-

-

27343 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700065110106

12/11/2564

-

-

27344 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PR0700065110107

12/11/2564

-

-

27345 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

PR0700065110108

12/11/2564

-

-

27346 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

PR0700065110109

12/11/2564

-

-

27347 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค แสงกันภัย

PR0700065110110

12/11/2564

-

-

27348 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700065110111

12/11/2564

-

-

27349 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต ศรีทองสุข

PR0700065110112

12/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรพณธร เดชะธนาศักดิ์

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

หน ้า 2645

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27350 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตตินันท นัทธี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110113
12/11/2564 -

27351 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชร แพนทิศ

PR0700065110114

12/11/2564

-

-

27352 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700065110115

12/11/2564

-

-

27353 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

PR0700065110116

12/11/2564

-

-

27354 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ผิวทองงาม

PR0700065110117

12/11/2564

-

-

27355 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาชินี อวนทอง

PR0700065110118

12/11/2564

-

-

27356 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภัทร แสงเดือนเดน

PR0700065110119

12/11/2564

-

-

27357 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ เกษประทุม

PR0700065110120

12/11/2564

-

-

27358 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราถนา ธวัชชนะ

PR0700065110121

15/11/2564

-

-

27359 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700065110122

15/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล นวลศรี

หน ้า 2646

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27360 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110123
15/11/2564 -

27361 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ประวงษ

PR0700065110124

15/11/2564

-

-

27362 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PR0700065110125

15/11/2564

-

-

27363 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

PR0700065110126

15/11/2564

-

-

27364 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PR0700065110127

15/11/2564

-

-

27365 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ รวมกุลกิจ

PR0700065110129

16/11/2564

-

-

27366 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิกษณา เหลืองวรา

PR0700065110130

16/11/2564

-

-

27367 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ไชยะ

PR0700065110131

16/11/2564

-

-

27368 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพงศ หรายเจริญ

PR0700065110132

16/11/2564

-

-

27369 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีรัตน ผิวออน

PR0700065110133

16/11/2564

-

-

หน ้า 2647

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27370 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาแดง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110134
16/11/2564 -

27371 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ทองเชื้อ

PR0700065110136

16/11/2564

-

-

27372 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปรม ปญญาโกวิทกุล

PR0700065110138

17/11/2564

-

-

27373 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิชชา รัตนปนทะ

PR0700065110139

17/11/2564

-

-

27374 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ตรงชาติ

PR0700065110140

17/11/2564

-

-

27375 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุติพนธ กิจการดุลยพันธ

PR0700065110141

17/11/2564

-

-

27376 เพื่อขออนุมัติจัดจาง คารื้อ ถอน และติดตั้งลิฟตยกรถยนต , คาปรับ
ระดับ และทาสีพื้น 2 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

36,915.00

36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. สมารทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

PO0700065110013

18/11/2564

-

-

27377 ขออนุมัติจางเหมาบริการบุคคลผูปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

13,575.00

13,575.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ จันทรใส

PO0700065110014

24/11/2564

-

-

27378 ขออนุมัติจางเหมาบริการบุคคลผูปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา)

13,575.00

13,575.00 เฉพาะเจาะจง นายสิปกรณ ทะนวนรัมย

PO0700065110015

24/11/2564

-

-

PR0700065110163

25/11/2564

-

-

27379 ขออนุมัติสั่งซื้อกระบอกอบลวดเชื่อม

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย

หน ้า 2648

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27380 ขออนุมัติสั่งซื้อหมึกเครื่องพิมพ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
36,900.00

27381 ขออนุมัติจัดจางคาถายเอกสาร

614.25

27382 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

49,594.50

27383 ขออนุมัติจัดจางทําโปสเตอร พิมพขนาด 110x230 ซม. จํานวน 1 แผน
และไวนิลพิมพขนาด 220x75 ซม.จํานวน 2 แผน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

1,750.00

27384 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถุงคลิปล็อค คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด
ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

550.00

27385 ขออนุมัติจัดจางเดินสาย lAN พรอมอุปกรณเพิ่มเติม

27386 ขออนุมัติจัดซื้อHarddisk SSD , 32 GB Handy Drive (รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

36,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

614.25 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700065110017 25/11/2564 -

PR0700065110167

25/11/2564

-

-

PO0700065110018

26/11/2564

-

-

PR0700065110168

26/11/2564

-

-

550.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บางแสนเบเกอรี่ และนายพรชัย PR0700065110169
เทศมงคล

26/11/2564

-

-

49,594.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

25,200.00

25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร เรโซลูชั่น จํากัด

PO0700065110019

29/11/2564

-

-

4,930.00

4,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700065110173

30/11/2564

-

-

27387 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฮารดและเรซิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง
รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

130.00

130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR0700065110174

30/11/2564

-

-

27388 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ Zirconium Silicate จํานวน 1 kg คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

374.50

374.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PR0700065110175

30/11/2564

-

-

หน ้า 2649

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27389 ขออนุมัติจางคาเชาพาหนะเดินทางวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จาก
อีอีซี ออโตเมชั่น พารค มหาวิทยาลัยบูรพา ไป - กลับ ณ สถาบัน
เทคโนโลยี-การผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี (รายละเอียดตามใบรายละเอียด
ประกอบการซื้อจาง)
27390 ขอจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564

27391 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขากราฟกอารตและกราฟก
มีเดีย
27392 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดทํางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ สาขา
จิตรกรรม และสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
27393 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564
27394 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065110176
30/11/2564 -

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปทต. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน) , หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง
(สํานักงานใหญ)

PR0800065110015

09/11/2564

-

-

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอส.เค.ฮารดแวร โดย น.ส. กาญจนา ยมก
รัตนาภรณ
9,652.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR0800065110018

09/11/2564

-

-

PR0800065110014

09/11/2564

-

-

PR0800065110034

12/11/2564

-

-

9,652.98
15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศิณี โมฆรัตน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท

PR0800065110036

12/11/2564

-

-

27395 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มัฌชิมา เตชะไพศาลพงษ

PR0800065110033

12/11/2564

-

-

27396 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา สิริมังคละเดช

PR0800065110035

12/11/2564

-

-

27397 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการทําความสะอาด และปองกันเชื้อโควิต ใน
คณะศิลปกรรมศาสตร
27398 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในคณะศิลปกรรมศาสตร

1,647.80

1,647.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทิชชูชลบุรี

PR0800065110037

16/11/2564

-

-

2,245.00

2,245.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR0800065110039

17/11/2564

-

-

27399 ขอจัดซื้อจักรอุตสาหกรรม เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ

14,370.00

PR0800065110038

17/11/2564

-

-

14,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนกิตติ์ มารเก็ตติ้ง จํากัด

หน ้า 2650

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27400 ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส
27401 ขอจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,100.00 เฉพาะเจาะจง พิชสินีพาณิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065110049
23/11/2564 -

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800065110072

25/11/2564

-

-

27402 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประสริฐ

PR0800065110071

25/11/2564

-

-

27403 ขอจัดจางเหมารถตูปรับอากาศเดินทางไปศึกษาดูงานการออกแบบ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และการบูรณาการ
การเรียนรูกับการทํางาน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง เดชบารมี คารเรนท

PR0800065110070

25/11/2564

-

-

27404 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800065110080

29/11/2564

-

-

27405 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800065110081

29/11/2564

-

-

27406 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800065110085

29/11/2564

-

-

27407 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

PR0800065110088

29/11/2564

-

-

27408 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800065110086

29/11/2564

-

-

27409 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800065110087

29/11/2564

-

-

27410 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800065110083

29/11/2564

-

-

หน ้า 2651

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27411 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065110098
29/11/2564 -

27412 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800065110092

29/11/2564

-

-

27413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800065110089

29/11/2564

-

-

27414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800065110094

29/11/2564

-

-

27415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800065110090

29/11/2564

-

-

27416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

PR0800065110093

29/11/2564

-

-

27417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800065110082

29/11/2564

-

-

27418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800065110084

29/11/2564

-

-

27419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800065110079

29/11/2564

-

-

27420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศิณี โมฆรัตน

PR0800065110099

29/11/2564

-

-

หน ้า 2652

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27421 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564
27422 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนพฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา สิริมังคละเดช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065110101
29/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มัฌชิมา เตชะไพศาลพงษ

PR0800065110100

29/11/2564

-

-

27423 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนพฤศจิกายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800065110097

29/11/2564

-

-

27424 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนพฤศจิกายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท

PR0800065110102

29/11/2564

-

-

27425 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนพฤศจิกายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800065110095

29/11/2564

-

-

27426 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนพฤศจิกายน 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800065110096

29/11/2564

-

-

27427 จางหมาบริการคาเครื่องเสียง จัดไฟ จอหนัง ในการจัดทําโครงการ แกล
เลอรี่ไนทบางแสน
27428 จางถายทํา VDO สําหรับการนําเสนอในการจัดทําโครงการ แกลเลอรี่
ไนทบางแสน
27429 เพื่อติดตั้งผลงานเพื่อใชในการจัดทําโครงการ แกลเลอรี่ไนท บางแสน

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร เย็นสุดใจ

PR0800065110075

29/11/2564

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติทัต การะกิจ

PR0800065110076

29/11/2564

-

-

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินท แถมกลาง

PR0800065110077

29/11/2564

-

-

27430 ขอจัดจางทําปายประชาสัมพันธในการจัดทําโครงการ แกลเลอรี่ไนท
บางแสน
27431 ขอจัดจางทําใบประกาศนียบัตรและจัดทําสูจิบัตร โครงการ แกลเลอรี่
ไนทบางแสน
27432 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัดสุวรรณ

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800065110074

29/11/2564

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต บุญสมทบ

PR0800065110073

29/11/2564

-

-

PR1000065110001

01/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน
หน ้า 2653

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27433 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย 2564
27434 ขออนมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมคูมือเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ฉบับป 2563-2566 EdPEx
27435 ขออนมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมคูมือเกณ AUN-QA
Version 4.0
27436 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110002
01/11/2564 -

1,260.00

1,260.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000065110003

03/11/2564

-

-

1,155.00

1,155.00 เฉพาะเจาะจง รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร

PR1000065110004

03/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิดาภา แกวจันทร

PR1000065110012

08/11/2564

-

-

27437 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภารัตน มุกดาเกษม

PR1000065110006

08/11/2564

-

-

27438 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ แซลิ้ม

PR1000065110010

08/11/2564

-

-

27439 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน อรรถจริยาพร

PR1000065110009

08/11/2564

-

-

27440 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศของรถตู นง-4230

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง รานนันทไดนาโม

PR1000065110013

08/11/2564

-

-

27441 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค โรจนเรืองรอง

PR1000065110025

10/11/2564

-

-

27442 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิรุณชัย แซอึ๊ง

PR1000065110024

10/11/2564

-

-

27443 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร

PR1000065110019

10/11/2564

-

-

หน ้า 2654

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27444 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปภานัน สินนอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110018
10/11/2564 -

27445 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทหทัย เลิศหทัยดี

PR1000065110027

10/11/2564

-

-

27446 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัญู ดิสริยะกุล

PR1000065110021

10/11/2564

-

-

27447 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสรา ชาญพนา

PR1000065110020

10/11/2564

-

-

27448 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา เผือกโสภา

PR1000065110028

10/11/2564

-

-

27449 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุจินธรา นิ่มเสนาะ

PR1000065110029

10/11/2564

-

-

27450 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เกลี้ยงรส

PR1000065110023

10/11/2564

-

-

27451 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์อองรัก

PR1000065110022

10/11/2564

-

-

27452 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมดําเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

PR1000065110026

10/11/2564

-

-

27453 ขออนุมัติเบิกเงินคากระเชาของที่ระลึก มอบใหแก บ.ไทยนิปปอนดรับ
เบอรอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในการลงนามบันทึกความเขาใจ

1,000.00

PR1000065110031

12/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลธรพรรณ รัตนสรอย

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ เดชสุภา

หน ้า 2655

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27454 ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกพิมพเลเซอร Hp M2727 (53A)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110033
15/11/2564 -

27455 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000065110072

16/11/2564

-

-

27456 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000065110058

16/11/2564

-

-

27457 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000065110057

16/11/2564

-

-

27458 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000065110054

16/11/2564

-

-

27459 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000065110036

16/11/2564

-

-

27460 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000065110038

16/11/2564

-

-

27461 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000065110037

16/11/2564

-

-

27462 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000065110035

16/11/2564

-

-

27463 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000065110039

16/11/2564

-

-

หน ้า 2656

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27464 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110068
16/11/2564 -

27465 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000065110069

16/11/2564

-

-

27466 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000065110071

16/11/2564

-

-

27467 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000065110070

16/11/2564

-

-

27468 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000065110051

16/11/2564

-

-

27469 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000065110049

16/11/2564

-

-

27470 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000065110050

16/11/2564

-

-

27471 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000065110044

16/11/2564

-

-

27472 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

PR1000065110048

16/11/2564

-

-

27473 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000065110045

16/11/2564

-

-

หน ้า 2657

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27474 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110047
16/11/2564 -

27475 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000065110040

16/11/2564

-

-

27476 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000065110041

16/11/2564

-

-

27477 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000065110042

16/11/2564

-

-

27478 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000065110046

16/11/2564

-

-

27479 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000065110043

16/11/2564

-

-

27480 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000065110065

16/11/2564

-

-

27481 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000065110064

16/11/2564

-

-

27482 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิดาภา แกวจันทร

PR1000065110067

16/11/2564

-

-

27483 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000065110059

16/11/2564

-

-

หน ้า 2658

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27484 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110060
16/11/2564 -

27485 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000065110061

16/11/2564

-

-

27486 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

PR1000065110063

16/11/2564

-

-

27487 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ แซลิ้ม

PR1000065110066

16/11/2564

-

-

27488 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000065110062

16/11/2564

-

-

27489 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน อรรถจริยาพร

PR1000065110053

16/11/2564

-

-

27490 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

PR1000065110052

16/11/2564

-

-

27491 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000065110056

16/11/2564

-

-

27492 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจแะสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

PR1000065110055

16/11/2564

-

-

27493 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิรุณชัย แซอึ๊ง

PR1000065110080

17/11/2564

-

-

หน ้า 2659

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27494 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค โรจนเรืองรอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110081
17/11/2564 -

27495 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร

PR1000065110075

17/11/2564

-

-

27496 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปภานัน สินนอย

PR1000065110074

17/11/2564

-

-

27497 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทหทัย เลิศหทัยดี

PR1000065110083

17/11/2564

-

-

27498 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลธรพรรณ รัตนสรอย

PR1000065110082

17/11/2564

-

-

27499 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัญู ดิสริยะกุล

PR1000065110077

17/11/2564

-

-

27500 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสรา ชาญพนา

PR1000065110076

17/11/2564

-

-

27501 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา เผือกโสภา

PR1000065110084

17/11/2564

-

-

27502 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุจินธรา นิ่มเสนาะ

PR1000065110085

17/11/2564

-

-

27503 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์อองรัก

PR1000065110078

17/11/2564

-

-

หน ้า 2660

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27504 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เกลี้ยงรส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065110079
17/11/2564 -

27505 ขออนุมัติเบิกเงินคาสอบเทียบตลับเมตร

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัดสําหรับอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000065110096

25/11/2564

-

-

27506 จัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับโนตบุค Dell Insprion 5370 จํานวน 1 ชิ้น

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,500.00 บาท
629.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
629.00 บาท
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,500.00 บาท
390.55 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
ราคาที่ตกลงฯ
390.55 บาท
577.80 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
ราคาที่ตกลงฯ
577.80 บาท
1,260.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่ตกลงฯ 1,260.00
บาท
497.55 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
ราคาที่ตกลงฯ
497.55 บาท
16,782.95 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
ราคาที่ตกลงฯ
16,782.95 บาท
629.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
629.00 บาท
4,015.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
4,015.88 บาท
4,654.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 4,654.00 บาท

PR1200065110001

02/11/2564

-

-

PR1200065110002

02/11/2564

-

-

PR1200065110008

05/11/2564

-

-

PR1200065110010

09/11/2564

-

-

PR1200065110011

10/11/2564

-

-

PR1200065110012

12/11/2564

-

-

PR1200065110013

12/11/2564

-

-

PO1200065110001

19/11/2564

-

-

PR1200065110020

22/11/2564

-

-

PR1200065110024

23/11/2564

-

-

PR1200065110023

23/11/2564

-

-

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
3,300.00 บาท

PR1200065110025

24/11/2564

-

-

27507 จัดซื้อ MOUSE LOGITECH SILENT M331 จํานวน 1 ชิ้น
27508 จัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับโนตบุค Dell Insprion 5370 จํานวน 1 ชิ้น

629.00
3,500.00

27509 จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 2 รายการ

390.55

27510 จัดซื้อกุญแจทองเหลือง จํานวน 3 ลูก

577.80

27511 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 36 ถัง
27512 จัดซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ จํานวน 1 ชุด
27513 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
27514 จัดซื้อ MOUSE LOGITECH SILENT M331 จํานวน 1 ชิ้น

1,260.00
497.55
16,782.95
629.00

27515 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ

4,015.88

27516 จัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง

4,654.00

27517 แบตเตอรี่สําหรับโนตบุค Dell Vostro 5380 จํานวน 1 ชิ้น

3,300.00

หน ้า 2661

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27518 จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ
27519 จางเหมาบริการรถยนต
27520 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิง
27521
27522
27523
27524
27525
27526
27527
27528
27529
27530
27531
27532
27533
27534
27535
27536
27537
27538
27539
27540
27541
27542
27543
27544
27545

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,350.00
3,000.00
400.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
5,350.00 บาท
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พราหมศิริ
400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นวรัตน รวมสุข
น.ส.สุดารัตน เสวกพันธ
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวยมลพร ศรีจันทร

หน ้า 2662

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1200065110031
30/11/2564 PR1300065110066
PR1300065110074

01/11/2564
01/11/2564

-

-

PR1300065110039
PR1300065110036
PR1300065110019
PR1300065110059
PR1300065110037
PR1300065110020
PR1300065110018
PR1300065110061
PR1300065110058
PR1300065110060
PR1300065110040
PR1300065110062
PR1300065110016
PR1300065110017
PR1300065110035
PR1300065110033
PR1300065110054
PR1300065110007
PR1300065110047
PR1300065110015
PR1300065110027
PR1300065110034
PR1300065110051
PR1300065110010
PR1300065110052

01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27546
27547
27548
27549
27550
27551
27552
27553
27554
27555
27556
27557
27558
27559
27560
27561
27562
27563
27564
27565
27566
27567
27568
27569
27570
27571
27572
27573
27574
27575

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

เพ็งปอภาร
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกานตนิติ การเสนารักษ
สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
จันทโยธา
ศิริวัฒน
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายภควัต นิลขะ
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
กรมบัวภา
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
ชั้นเจริญศรี
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางทํานอง สุขแกว
นางสาวณัฐริกา กลิ่นระรื่น
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น

หน ้า 2663

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110026
01/11/2564
PR1300065110028
01/11/2564
PR1300065110012
01/11/2564
PR1300065110055
01/11/2564
PR1300065110057
01/11/2564
PR1300065110009
01/11/2564
PR1300065110029
01/11/2564
PR1300065110048
01/11/2564
PR1300065110046
01/11/2564
PR1300065110006
01/11/2564
PR1300065110032
01/11/2564
PR1300065110049
01/11/2564
PR1300065110008
01/11/2564
PR1300065110011
01/11/2564
PR1300065110013
01/11/2564
PR1300065110014
01/11/2564
PR1300065110030
01/11/2564
PR1300065110031
01/11/2564
PR1300065110056
01/11/2564
PR1300065110045
01/11/2564
PR1300065110025
01/11/2564
PR1300065110023
01/11/2564
PR1300065110042
01/11/2564
PR1300065110004
01/11/2564
PR1300065110022
01/11/2564
PR1300065110005
01/11/2564
PR1300065110041
01/11/2564
PR1300065110024
01/11/2564
PR1300065110002
01/11/2564
PR1300065110043
01/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

27576
27577
27578
27579
27580
27581

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อบัลลาสต KT 11 วัตต , ปลั๊กUV มีคาปา
ซื้อวัสดุกอสราง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
800.00
3,421.00

27582
27583
27584
27585
27586
27587
27588
27589
27590
27591
27592
27593
27594
27595
27596
27597
27598
27599
27600
27601
27602
27603
27604

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
ซื้อกระดาษถายเอกสารA 4
ซื้อหมึกเครืองพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
ซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงกชั่นอิงคเจ็ท
ซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเอสเอสดี 500 GB
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ
จางปริ้นรายงานผลการดําเนินงาน
ซื้อวัสดุประกอบกิจกรรม
ซื้อไสกรองน้ําแคปซูล KT UV ,หลอด UV KT
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 83 เอ
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

5,000.00
1,800.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
2,800.00
1,500.00
870.00
4,178.00
2,540.00
84,900.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง
3,421.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
870.00 เฉพาะเจาะจง
4,178.00 เฉพาะเจาะจง
2,540.00 เฉพาะเจาะจง
84,900.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นครกัณฑ
นายจิรวัฒน นบนอม
นายประครอง แสงก่ํา
ภิญโญวรกุล
บ.ฟลเตอร มารท จํากัด(สนงญ)
บ.สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) สนงญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110044
01/11/2564
PR1300065110021
01/11/2564
PR1300065110003
01/11/2564
PR1300065110001
01/11/2564
PR1300065110064
01/11/2564
PR1300065110065
01/11/2564

-

-

น.ส. นวพรรษ รวมสุข
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
รานเบิรด เซอรวิส เซ็นเตอร
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บ.ฟลเตอร มารท จํากัด(สนงญ)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
ใบสําคัญคางจาย
นางสาวสุนิตา ขันแกว
นางสาวไอลดา คงดี
นางอําไพ มากจันทร
นายกณวรรธน แพงสวัสดิ์
นายธนากร เอียดสังข
นายนครินทร แสงชมภู
นายศรายุธ สุขแกว
นายสมบูรณ มากจันทร
นายสุรชัย เชิดนาม

PR1300065110038
PR1300065110073
PR1300065110080
PR1300065110077
PR1300065110081
PR1300065110078
PR1300065110079
PR1300065110084
PR1300065110085
PR1300065110087
PR1300065110089
PR1300065110088
PR1300065110086
PR1300065110259
PR1300065110178
PR1300065110111
PR1300065110159
PR1300065110219
PR1300065110160
PR1300065110131
PR1300065110181
PR1300065110158
PR1300065110222

-

-

หน ้า 2664

01/11/2564
02/11/2564
03/11/2564
03/11/2564
03/11/2564
03/11/2564
03/11/2564
04/11/2564
04/11/2564
04/11/2564
04/11/2564
04/11/2564
04/11/2564
09/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27605
27606
27607
27608
27609
27610
27611
27612
27613
27614
27615
27616
27617
27618
27619
27620
27621
27622
27623
27624
27625
27626
27627
27628
27629
27630
27631
27632
27633
27634

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อวัสดุประกอบกิจกรรม
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
31,785.16
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
31,785.16 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุวัตร เกษรแพทย
นายเฉลิมพงษ แซโลว
วาที่ ร.ต.สุธีธรรม กิ่งนันทสิงห
บ.ออฟฟศเมท(ไทย) จํากัด สนงญ
นางสาวนิรชา จันทร
นางสาวนิศารัตน จันหนู
นางสาวปานตะวัน จิสกุล
นางสาวพรชนก แกวสํารวม
นางสาวพัทธธีรา ไกรอินทร
นางสาวพิมพรัชริน รัตนใหม
นางสาวภิญญดา เจนใจ
นางสาวรัตนา วีระวงษ
นางสาววราภรณ เครือพิมาย
นางสาววริศรา ขุยชัยภูมิ
นางสาววิภาดา รมรื่น
นางสาววิรวรรณ พิพิศกุล
นางสาวศิริลักษณ พุดดวง
นางสาวศิวพร ศรีบุษย
นางสาวสรอยเพชร ปานกลาง
นางสาวสุธาวี แทนนาค
นางสาวสุภาพร กันอบ
นางสาวอรอุมา จันทรทอง
นางสาวอรุณรัตน ศรีสัจจพจน
นางสาวอาทิมา พิศดวง
นางสาวอาภัสรา มะโนการ
นางสาวเกวลิน ศรีสะอาด
นางสาวเบญจวรรณ หีดสันเทียะ
นางสาวเพชรรัตน เทียนเครือ
นายกันยธวัช แตงศรี
นายณัฐกิตติ์ แตมทอง

หน ้า 2665

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110244
10/11/2564
PR1300065110119
10/11/2564
PR1300065110223
10/11/2564
PR1300065110182
10/11/2564
PR1300065110129
10/11/2564
PR1300065110168
10/11/2564
PR1300065110141
10/11/2564
PR1300065110198
10/11/2564
PR1300065110123
10/11/2564
PR1300065110253
10/11/2564
PR1300065110218
10/11/2564
PR1300065110228
10/11/2564
PR1300065110229
10/11/2564
PR1300065110150
10/11/2564
PR1300065110196
10/11/2564
PR1300065110203
10/11/2564
PR1300065110214
10/11/2564
PR1300065110143
10/11/2564
PR1300065110122
10/11/2564
PR1300065110124
10/11/2564
PR1300065110147
10/11/2564
PR1300065110235
10/11/2564
PR1300065110142
10/11/2564
PR1300065110170
10/11/2564
PR1300065110152
10/11/2564
PR1300065110175
10/11/2564
PR1300065110237
10/11/2564
PR1300065110238
10/11/2564
PR1300065110234
10/11/2564
PR1300065110236
10/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27635
27636
27637
27638
27639
27640
27641
27642
27643
27644
27645
27646
27647
27648
27649
27650
27651
27652
27653
27654
27655
27656
27657
27658
27659
27660
27661
27662
27663
27664

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฐกิตต พรหมมาดวง
นายธวัชชัย แสงสุวรรณ
นายปยะ เมืองขุนรอง
นายพงศเทพ รัตนบุตรา
นายพลพีร เกียรติมณีรัตน
นายพัฒนา วิธรรมกิจ
นายพีรนนท จิตรัว
นายพีรพงษ แยมงามเหลือ
นายภารินทร พรอมเพรียง
นายภูริภัทร ถึกกวย
นายมารุต วรรัชฎากัญจน
นายวิศเรศ ศรีใสคํา
นายศราวุธ ปลุกใจ
นายศุภกร คะเชนทร
นายศุภวิชญ สารภี
นายสรสิกรณ โควบวนอาน
นายอิมรอน พยัคฆกาลกุล
นายเกียรติศักดิ์ จรัสทิพยมณี
นายเชษฐถกล ตํานานวัน
น.ส.ชุติมา เหรียญรักวงศ
นางจังคนิภา ประเสริฐทรัพย
นางชวันรัตน ซิมเมอรมาน
นางชศรา ธนเดชะวัฒน
นางดรุณี เจย
นางศิรัญญา สวนจันทร
นางสาวจิรันธนิน จันทรเขียว
นางสาวดลฤดี เดชา
นางสาวธัญญพิชชา ธนะพรอาภาพัฒน
นางสาวธัญวรัตน โตโพธิ์กลาง
นางสาวนันทนภัส บัวแกว

หน ้า 2666

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110254
10/11/2564
PR1300065110193
10/11/2564
PR1300065110127
10/11/2564
PR1300065110200
10/11/2564
PR1300065110227
10/11/2564
PR1300065110201
10/11/2564
PR1300065110230
10/11/2564
PR1300065110154
10/11/2564
PR1300065110130
10/11/2564
PR1300065110171
10/11/2564
PR1300065110212
10/11/2564
PR1300065110192
10/11/2564
PR1300065110112
10/11/2564
PR1300065110217
10/11/2564
PR1300065110125
10/11/2564
PR1300065110209
10/11/2564
PR1300065110231
10/11/2564
PR1300065110210
10/11/2564
PR1300065110144
10/11/2564
PR1300065110135
10/11/2564
PR1300065110220
10/11/2564
PR1300065110241
10/11/2564
PR1300065110245
10/11/2564
PR1300065110155
10/11/2564
PR1300065110133
10/11/2564
PR1300065110179
10/11/2564
PR1300065110157
10/11/2564
PR1300065110177
10/11/2564
PR1300065110239
10/11/2564
PR1300065110242
10/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27665
27666
27667
27668
27669
27670
27671
27672
27673
27674
27675
27676
27677
27678
27679
27680
27681
27682
27683
27684
27685
27686
27687
27688
27689
27690
27691
27692
27693
27694

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
10,000.00
12,800.00
17,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,800.00 เฉพาะเจาะจง
17,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปฐมากรณ ศรีชาติ
นางสาวปานชีวา เวธนธาดาศักดิ์
นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม
นางสาวยุภาภรณ ศิลาพรหม
นางสาวรอฮานี สะมะแอ
นางสาววารัตดา โพธิ์พา
นางสาวศิวัชญา ถนนทอง
นางสาวสุจิรา ศิลาพรหม
นายโกมล ฤทธิงาม
นายฉณัฐ รักธรรม
นายฉณัฐ รักธรรม
น.ส.ภัทรธิชา บุญทิม
น.ส.อรนันท เห็งทอง
นางทองสา เอื้อเฟอ
นางสาวกนกพร คําภู
นางสาวชนิดาภา เลี้ยงรักษา
นางสาวฐิติพร พรหมจรรย
นางสาวฑิพยาภรณ โนนก่ํา
นางสาวนารีรัตน ทําสอาด
นางสาวนูรเดียนา สะมะแอ
นางสาวปนัดดา รัตตนนท
นางสาวพรรณพัชร บุญจริง
นางสาวพัชรียา หาสีงาม
นางสาวพัทธธีรา พงศจิโรชธนกุล
นางสาวศรุตยา สํามะลี
นางสาวสาลินี วัชระการุณกิจ
นางสาวอรณัญช เวธนธาดาศักดิ์
นางสาวอรวรรยา พิลาบุตร
นางสาวเกวลิน ชะมาย
นางสาวเกวลิน วิทยาดิลก

หน ้า 2667

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110180
10/11/2564
PR1300065110246
10/11/2564
PR1300065110132
10/11/2564
PR1300065110221
10/11/2564
PR1300065110247
10/11/2564
PR1300065110243
10/11/2564
PR1300065110240
10/11/2564
PR1300065110134
10/11/2564
PR1300065110194
10/11/2564
PR1300065110190
10/11/2564
PR1300065110199
10/11/2564
PR1300065110115
10/11/2564
PR1300065110120
10/11/2564
PR1300065110204
10/11/2564
PR1300065110248
10/11/2564
PR1300065110249
10/11/2564
PR1300065110251
10/11/2564
PR1300065110166
10/11/2564
PR1300065110188
10/11/2564
PR1300065110187
10/11/2564
PR1300065110224
10/11/2564
PR1300065110225
10/11/2564
PR1300065110164
10/11/2564
PR1300065110183
10/11/2564
PR1300065110165
10/11/2564
PR1300065110205
10/11/2564
PR1300065110186
10/11/2564
PR1300065110184
10/11/2564
PR1300065110189
10/11/2564
PR1300065110250
10/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27695
27696
27697
27698
27699
27700
27701
27702
27703
27704
27705
27706
27707
27708
27709
27710
27711
27712
27713
27714
27715
27716
27717
27718
27719
27720
27721
27722
27723
27724

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเมวรินทร รัชภูมิพิพัฒน
นางสําเร็จ ใจกวาง
นายกฤติพงษ แกวกระจาง
นายกฤษณพงศ คําอน
นายคุณากร กลิ่นหอม
นายซํารี สะมะแอ
นายนพพล ทองระอา
นายปณณวัฒน เกียรติเสรี
นายพลกฤษณ สุนทรพจน
นายภควัฒน สมบูรณ
นายภวินท ตระกูลยิ่งเจริญ
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
นายเชาววรรธน ศรีชมชื่น
น.ส.ณัฐติมา จันทรศรีทอง
น.ส.ณัฐรินีย ณ วรรณติ๊บ
น.ส.พรนภา โสภารัตน
น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม
น.ส.ศิริดาวัลย ใจเพียร
น.ส.ศิริภา ละมูล
นางพินาลิน บุญมารอง
นางสาวกชกร สุภาพ
นางสาวกนกวรรณ ทองหนองกอย
นางสาวกรรณิการ มะโนการ
นางสาวกัญญารัตน จันทรวัน
นางสาวคชริญญา คชรินทร
นางสาวจิรัชญา คงรื่นเริง
นางสาวจิรัฐติกาล สุนทรรักษ
นางสาวจุฑาภรณ แวววับ
นางสาวชนนิกานต บุญวรรณโณ
นางสาวชุติกานต ธยาธรรม

หน ้า 2668

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110140
10/11/2564
PR1300065110208
10/11/2564
PR1300065110163
10/11/2564
PR1300065110162
10/11/2564
PR1300065110138
10/11/2564
PR1300065110136
10/11/2564
PR1300065110206
10/11/2564
PR1300065110139
10/11/2564
PR1300065110185
10/11/2564
PR1300065110252
10/11/2564
PR1300065110137
10/11/2564
PR1300065110207
10/11/2564
PR1300065110226
10/11/2564
PR1300065110202
10/11/2564
PR1300065110116
10/11/2564
PR1300065110118
10/11/2564
PR1300065110114
10/11/2564
PR1300065110117
10/11/2564
PR1300065110113
10/11/2564
PR1300065110173
10/11/2564
PR1300065110146
10/11/2564
PR1300065110215
10/11/2564
PR1300065110145
10/11/2564
PR1300065110176
10/11/2564
PR1300065110233
10/11/2564
PR1300065110148
10/11/2564
PR1300065110191
10/11/2564
PR1300065110232
10/11/2564
PR1300065110213
10/11/2564
PR1300065110151
10/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27725
27726
27727
27728
27729
27730
27731
27732
27733
27734
27735
27736
27737
27738
27739
27740
27741
27742
27743
27744
27745
27746
27747
27748
27749
27750
27751
27752
27753
27754

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
คาเชาหองประชุม
จางถายเอกสาร
จางถายเอกสาร
ซื้ออุ ปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเอสเอสดี
จางเหมาติดตั้งปลั๊กไฟ เดินสายไฟฯพรอมคาแรง
จางปริ้นรายงานขาวดํา/สี
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
75,000.00
62.40
170.40
11,200.00
7,250.00
2,250.00
5,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง
62.40 เฉพาะเจาะจง
170.40 เฉพาะเจาะจง
11,200.00 เฉพาะเจาะจง
7,250.00 เฉพาะเจาะจง
2,250.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์
นางสาวณัฐณิชา ชัยศิริ
นางสาวณัฐวรรณ บัวทอง
นางสาวณิชมล เมตตา
นางสาวดนยา นิลเขต
นางสาวดมิสา ศรีมันตะ
นางสาวดารุณี มะหะหมัด
นางสาวตรีรัตน พันธุนิล
นางสาวทิฐินันท ไทยอุทิศ
นางสาวธัญญาภรณ แสงคํา
นางสาวนัชฐาลักษณ ลาภเงินเฉลิม
นางสาวนิภาภรณ คําโหงษ
The cop Seminar & Resort
ใบสําคัญคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
นายอวิรุทธ ทรงบําเรอ
บานคอมพิวเตอร
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
นายเมธี แนบเชย
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
วงแยง

หน ้า 2669

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110121
10/11/2564
PR1300065110172
10/11/2564
PR1300065110167
10/11/2564
PR1300065110216
10/11/2564
PR1300065110128
10/11/2564
PR1300065110195
10/11/2564
PR1300065110211
10/11/2564
PR1300065110126
10/11/2564
PR1300065110197
10/11/2564
PR1300065110174
10/11/2564
PR1300065110169
10/11/2564
PR1300065110149
10/11/2564
PR1300065110255
11/11/2564
PR1300065110262
12/11/2564
PR1300065110263
12/11/2564
PR1300065110260
12/11/2564
PR1300065110265
12/11/2564
PR1300065110264
12/11/2564
PR1300065110286
16/11/2564
PR1300065110272
16/11/2564
PR1300065110326
16/11/2564
PR1300065110327
16/11/2564
PR1300065110329
16/11/2564
PR1300065110330
16/11/2564
PR1300065110307
16/11/2564
PR1300065110290
16/11/2564
PR1300065110287
16/11/2564
PR1300065110331
16/11/2564
PR1300065110289
16/11/2564
PR1300065110308
16/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27755
27756
27757
27758
27759
27760
27761
27762
27763
27764
27765
27766
27767
27768
27769
27770
27771
27772
27773
27774
27775
27776
27777
27778
27779
27780
27781
27782
27783
27784

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
น.ส.โสภิดา ดีลอม
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ
นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวสุกัญญา คนจริง
นางสาวอารียา วิเศษมาก
นพหงษขจร
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
นายคมกฤช บุญลาภ
ไชยวงค
เหมือนรักษา
ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
สิทธินนท
น.ส. มาริสา ใบกอเด็ม

หน ้า 2670

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110310
16/11/2564
PR1300065110304
16/11/2564
PR1300065110323
16/11/2564
PR1300065110284
16/11/2564
PR1300065110277
16/11/2564
PR1300065110316
16/11/2564
PR1300065110317
16/11/2564
PR1300065110318
16/11/2564
PR1300065110319
16/11/2564
PR1300065110320
16/11/2564
PR1300065110322
16/11/2564
PR1300065110324
16/11/2564
PR1300065110278
16/11/2564
PR1300065110321
16/11/2564
PR1300065110299
16/11/2564
PR1300065110300
16/11/2564
PR1300065110282
16/11/2564
PR1300065110325
16/11/2564
PR1300065110283
16/11/2564
PR1300065110303
16/11/2564
PR1300065110302
16/11/2564
PR1300065110274
16/11/2564
PR1300065110305
16/11/2564
PR1300065110275
16/11/2564
PR1300065110276
16/11/2564
PR1300065110279
16/11/2564
PR1300065110281
16/11/2564
PR1300065110301
16/11/2564
PR1300065110298
16/11/2564
PR1300065110315
16/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27785
27786
27787
27788
27789
27790
27791
27792
27793
27794
27795
27796
27797
27798
27799
27800
27801
27802
27803
27804
27805
27806
27807
27808
27809
27810
27811
27812
27813
27814

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
แกสําโรง
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายณัฐกานต บุญทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
นายธนาธิป สุกใส
นายนวพล บุญถนอม
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
นายวสพล รุปประมาณ
นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
น.ส. พัชรี สุขแกว
สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล

หน ้า 2671

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110291
16/11/2564
PR1300065110270
16/11/2564
PR1300065110271
16/11/2564
PR1300065110292
16/11/2564
PR1300065110273
16/11/2564
PR1300065110295
16/11/2564
PR1300065110293
16/11/2564
PR1300065110313
16/11/2564
PR1300065110312
16/11/2564
PR1300065110314
16/11/2564
PR1300065110269
16/11/2564
PR1300065110311
16/11/2564
PR1300065110294
16/11/2564
PR1300065110288
16/11/2564
PR1300065110388
17/11/2564
PR1300065110387
17/11/2564
PR1300065110344
17/11/2564
PR1300065110389
17/11/2564
PR1300065110345
17/11/2564
PR1300065110350
17/11/2564
PR1300065110403
17/11/2564
PR1300065110365
17/11/2564
PR1300065110392
17/11/2564
PR1300065110407
17/11/2564
PR1300065110405
17/11/2564
PR1300065110427
17/11/2564
PR1300065110399
17/11/2564
PR1300065110359
17/11/2564
PR1300065110361
17/11/2564
PR1300065110360
17/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27815
27816
27817
27818
27819
27820
27821
27822
27823
27824
27825
27826
27827
27828
27829
27830
27831
27832
27833
27834
27835
27836
27837
27838
27839
27840
27841
27842
27843
27844

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธรรญพร พันธวัตร
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายจิรวิทย มาลา
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเสถียรพงษ สุขสวาง
นายอรรถสิทธิ์ ผาสุก
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
น.ส.ธนัชพร โพธิพัฒน
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณีรนุช อุดจอม

หน ้า 2672

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110419
17/11/2564
PR1300065110340
17/11/2564
PR1300065110398
17/11/2564
PR1300065110343
17/11/2564
PR1300065110379
17/11/2564
PR1300065110380
17/11/2564
PR1300065110420
17/11/2564
PR1300065110402
17/11/2564
PR1300065110362
17/11/2564
PR1300065110422
17/11/2564
PR1300065110342
17/11/2564
PR1300065110418
17/11/2564
PR1300065110339
17/11/2564
PR1300065110378
17/11/2564
PR1300065110400
17/11/2564
PR1300065110421
17/11/2564
PR1300065110401
17/11/2564
PR1300065110381
17/11/2564
PR1300065110341
17/11/2564
PR1300065110382
17/11/2564
PR1300065110337
17/11/2564
PR1300065110394
17/11/2564
PR1300065110354
17/11/2564
PR1300065110414
17/11/2564
PR1300065110358
17/11/2564
PR1300065110357
17/11/2564
PR1300065110375
17/11/2564
PR1300065110376
17/11/2564
PR1300065110393
17/11/2564
PR1300065110435
17/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27845
27846
27847
27848
27849
27850
27851
27852
27853
27854
27855
27856
27857
27858
27859
27860
27861
27862
27863
27864
27865
27866
27867
27868
27869
27870
27871
27872
27873
27874

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ
นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นายกิตติพัฒน วรรณทวีสุข
นายจิรายุส แสงชมภู
นายบุชริน ขําวิลัย
นายปญจพล ปญจสุรการ
สุขประเสริฐ
นายศรัณย โพธิ์นอย
จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส.ณัฐณิชา วิสุทธิแพทย
น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู

หน ้า 2673

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110395
17/11/2564
PR1300065110413
17/11/2564
PR1300065110355
17/11/2564
PR1300065110434
17/11/2564
PR1300065110436
17/11/2564
PR1300065110373
17/11/2564
PR1300065110437
17/11/2564
PR1300065110356
17/11/2564
PR1300065110377
17/11/2564
PR1300065110433
17/11/2564
PR1300065110396
17/11/2564
PR1300065110397
17/11/2564
PR1300065110415
17/11/2564
PR1300065110417
17/11/2564
PR1300065110374
17/11/2564
PR1300065110416
17/11/2564
PR1300065110353
17/11/2564
PR1300065110411
17/11/2564
PR1300065110368
17/11/2564
PR1300065110352
17/11/2564
PR1300065110424
17/11/2564
PR1300065110351
17/11/2564
PR1300065110431
17/11/2564
PR1300065110370
17/11/2564
PR1300065110432
17/11/2564
PR1300065110364
17/11/2564
PR1300065110412
17/11/2564
PR1300065110404
17/11/2564
PR1300065110384
17/11/2564
PR1300065110425
17/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27875
27876
27877
27878
27879
27880
27881
27882
27883
27884
27885
27886
27887
27888
27889
27890
27891
27892
27893
27894
27895
27896
27897
27898
27899
27900
27901
27902
27903
27904

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนันทวัน เกตษา
นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนพล สุดเฉลียว
ธัญญาวาส
นายธนวัฒน โชตนา
น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
น.ส.ปยพร เปคอนสาร
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ

หน ้า 2674

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110426
17/11/2564
PR1300065110386
17/11/2564
PR1300065110349
17/11/2564
PR1300065110408
17/11/2564
PR1300065110428
17/11/2564
PR1300065110367
17/11/2564
PR1300065110409
17/11/2564
PR1300065110347
17/11/2564
PR1300065110369
17/11/2564
PR1300065110429
17/11/2564
PR1300065110406
17/11/2564
PR1300065110391
17/11/2564
PR1300065110430
17/11/2564
PR1300065110383
17/11/2564
PR1300065110371
17/11/2564
PR1300065110410
17/11/2564
PR1300065110372
17/11/2564
PR1300065110423
17/11/2564
PR1300065110348
17/11/2564
PR1300065110390
17/11/2564
PR1300065110385
17/11/2564
PR1300065110366
17/11/2564
PR1300065110346
17/11/2564
PR1300065110363
17/11/2564
PR1300065110474
18/11/2564
PR1300065110534
18/11/2564
PR1300065110475
18/11/2564
PR1300065110477
18/11/2564
PR1300065110494
18/11/2564
PR1300065110538
18/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27905
27906
27907
27908
27909
27910
27911
27912
27913
27914
27915
27916
27917
27918
27919
27920
27921
27922
27923
27924
27925
27926
27927
27928
27929
27930
27931
27932
27933
27934

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล
นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
แข็งขัน
นายเสฎฐวุฒิ เสารหงษ
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
น.ส.กนกวรรณ สารการ
น.ส.ชญากาณฑ บัวงาม
น.ส.สุทธิดา สุดดี
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน

หน ้า 2675

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110495
18/11/2564
PR1300065110458
18/11/2564
PR1300065110456
18/11/2564
PR1300065110454
18/11/2564
PR1300065110496
18/11/2564
PR1300065110517
18/11/2564
PR1300065110455
18/11/2564
PR1300065110518
18/11/2564
PR1300065110497
18/11/2564
PR1300065110535
18/11/2564
PR1300065110536
18/11/2564
PR1300065110537
18/11/2564
PR1300065110498
18/11/2564
PR1300065110514
18/11/2564
PR1300065110515
18/11/2564
PR1300065110457
18/11/2564
PR1300065110476
18/11/2564
PR1300065110516
18/11/2564
PR1300065110478
18/11/2564
PR1300065110532
18/11/2564
PR1300065110449
18/11/2564
PR1300065110447
18/11/2564
PR1300065110526
18/11/2564
PR1300065110472
18/11/2564
PR1300065110444
18/11/2564
PR1300065110452
18/11/2564
PR1300065110505
18/11/2564
PR1300065110524
18/11/2564
PR1300065110533
18/11/2564
PR1300065110486
18/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27935
27936
27937
27938
27939
27940
27941
27942
27943
27944
27945
27946
27947
27948
27949
27950
27951
27952
27953
27954
27955
27956
27957
27958
27959
27960
27961
27962
27963
27964

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
นางสาวภัทราภรณ สูงสุด
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
โกมลกิจเกษตร
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นายกฤษดา ประจําถิ่น
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
กาญสมเหมาะ
นายธีระ กองบุญ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพนมกร หอมเสียง
เพิ่มพูลผล
มัตตัญุกุล
นายวณศร สรอยทอง
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน

หน ้า 2676

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110487
18/11/2564
PR1300065110527
18/11/2564
PR1300065110488
18/11/2564
PR1300065110465
18/11/2564
PR1300065110466
18/11/2564
PR1300065110445
18/11/2564
PR1300065110446
18/11/2564
PR1300065110489
18/11/2564
PR1300065110510
18/11/2564
PR1300065110490
18/11/2564
PR1300065110470
18/11/2564
PR1300065110471
18/11/2564
PR1300065110512
18/11/2564
PR1300065110484
18/11/2564
PR1300065110525
18/11/2564
PR1300065110504
18/11/2564
PR1300065110485
18/11/2564
PR1300065110464
18/11/2564
PR1300065110453
18/11/2564
PR1300065110506
18/11/2564
PR1300065110530
18/11/2564
PR1300065110531
18/11/2564
PR1300065110450
18/11/2564
PR1300065110529
18/11/2564
PR1300065110491
18/11/2564
PR1300065110467
18/11/2564
PR1300065110507
18/11/2564
PR1300065110508
18/11/2564
PR1300065110468
18/11/2564
PR1300065110473
18/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27965
27966
27967
27968
27969
27970
27971
27972
27973
27974
27975
27976
27977
27978
27979
27980
27981
27982
27983
27984
27985
27986
27987
27988
27989
27990
27991
27992
27993
27994

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
นายสุกัลย สุทธิพงค
นายสุชาติ เจริญสุข
วายะโยะ
กัสปะ
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
หวันตาหลา
หวันตาหลา
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางดวงตา แสงก่ํา
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
สงกา
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายนพรัตน กุญชรศรี
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายศรัณย ศิโรรัตน

หน ้า 2677

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110509
18/11/2564
PR1300065110469
18/11/2564
PR1300065110448
18/11/2564
PR1300065110528
18/11/2564
PR1300065110511
18/11/2564
PR1300065110492
18/11/2564
PR1300065110451
18/11/2564
PR1300065110493
18/11/2564
PR1300065110513
18/11/2564
PR1300065110500
18/11/2564
PR1300065110501
18/11/2564
PR1300065110520
18/11/2564
PR1300065110521
18/11/2564
PR1300065110522
18/11/2564
PR1300065110463
18/11/2564
PR1300065110499
18/11/2564
PR1300065110503
18/11/2564
PR1300065110439
18/11/2564
PR1300065110480
18/11/2564
PR1300065110441
18/11/2564
PR1300065110461
18/11/2564
PR1300065110502
18/11/2564
PR1300065110442
18/11/2564
PR1300065110483
18/11/2564
PR1300065110479
18/11/2564
PR1300065110519
18/11/2564
PR1300065110459
18/11/2564
PR1300065110440
18/11/2564
PR1300065110460
18/11/2564
PR1300065110462
18/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
27995
27996
27997
27998
27999
28000
28001
28002
28003
28004
28005
28006
28007
28008
28009
28010
28011
28012
28013
28014
28015
28016
28017
28018
28019
28020
28021
28022
28023

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อกระดาษเช็ดมือสกอต กระดาษชําระ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 135 เอ
จางเหมาบริการทาสีพื้นที่ภายในอาคารสํานักบริการวิชาการพรอม
คาแรง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,309.00
3,100.00
23,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,309.00 เฉพาะเจาะจง
3,100.00 เฉพาะเจาะจง
23,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศักดากิจ บุษบา
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
นายเอกชัย เสาหงษ
น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
นางทํานอง สุขแกว
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นครกัณฑ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายจิรวัฒน นบนอม
นายประครอง แสงก่ํา
ภิญโญวรกุล
บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110481
18/11/2564
PR1300065110443
18/11/2564
PR1300065110482
18/11/2564
PR1300065110523
18/11/2564
PR1300065110607
19/11/2564
PR1300065110567
19/11/2564
PR1300065110541
19/11/2564
PR1300065110540
19/11/2564
PR1300065110543
19/11/2564
PR1300065110568
19/11/2564
PR1300065110606
19/11/2564
PR1300065110589
19/11/2564
PR1300065110565
19/11/2564
PR1300065110608
19/11/2564
PR1300065110539
19/11/2564
PR1300065110609
19/11/2564
PR1300065110542
19/11/2564
PR1300065110587
19/11/2564
PR1300065110566
19/11/2564
PR1300065110559
19/11/2564
PR1300065110572
19/11/2564
PR1300065110573
19/11/2564
PR1300065110571
19/11/2564

-

-

น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
น.ส.สุดารัตน เสวกพันธ
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจริยา ยอดดํา

PR1300065110557
PR1300065110603
PR1300065110604
PR1300065110601
PR1300065110585
PR1300065110554

-

-

หน ้า 2678

19/11/2564
19/11/2564
19/11/2564
19/11/2564
19/11/2564
19/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28024
28025
28026
28027
28028
28029
28030
28031
28032
28033
28034
28035
28036
28037
28038
28039
28040
28041
28042
28043
28044
28045
28046
28047
28048
28049
28050
28051
28052
28053

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นายจิรายุ พยนต
นายชญาณนินท พานิช
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
เพ็งปอภาร
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสมฤดี สงศรี

หน ้า 2679

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110622
19/11/2564
PR1300065110602
19/11/2564
PR1300065110586
19/11/2564
PR1300065110555
19/11/2564
PR1300065110584
19/11/2564
PR1300065110624
19/11/2564
PR1300065110558
19/11/2564
PR1300065110621
19/11/2564
PR1300065110623
19/11/2564
PR1300065110605
19/11/2564
PR1300065110625
19/11/2564
PR1300065110582
19/11/2564
PR1300065110583
19/11/2564
PR1300065110556
19/11/2564
PR1300065110600
19/11/2564
PR1300065110553
19/11/2564
PR1300065110598
19/11/2564
PR1300065110617
19/11/2564
PR1300065110570
19/11/2564
PR1300065110612
19/11/2564
PR1300065110581
19/11/2564
PR1300065110592
19/11/2564
PR1300065110599
19/11/2564
PR1300065110615
19/11/2564
PR1300065110576
19/11/2564
PR1300065110551
19/11/2564
PR1300065110616
19/11/2564
PR1300065110591
19/11/2564
PR1300065110548
19/11/2564
PR1300065110593
19/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28054
28055
28056
28057
28058
28059
28060
28061
28062
28063
28064
28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072
28073
28074
28075
28076
28077
28078
28079
28080
28081
28082
28083

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกรพจน พูลสวัสดิ์
นายกานตนิติ การเสนารักษ
รอบคอบ
สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
จันทโยธา
ศิริวัฒน
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายภควัต นิลขะ
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
กรมบัวภา
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
ชั้นเจริญศรี
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น
นายนครินทร แสงชมภู
นายนพพล ทองระอา
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย

หน ้า 2680

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110578
19/11/2564
PR1300065110618
19/11/2564
PR1300065110620
19/11/2564
PR1300065110546
19/11/2564
PR1300065110575
19/11/2564
PR1300065110549
19/11/2564
PR1300065110594
19/11/2564
PR1300065110613
19/11/2564
PR1300065110552
19/11/2564
PR1300065110611
19/11/2564
PR1300065110544
19/11/2564
PR1300065110569
19/11/2564
PR1300065110597
19/11/2564
PR1300065110614
19/11/2564
PR1300065110574
19/11/2564
PR1300065110577
19/11/2564
PR1300065110579
19/11/2564
PR1300065110580
19/11/2564
PR1300065110595
19/11/2564
PR1300065110547
19/11/2564
PR1300065110545
19/11/2564
PR1300065110596
19/11/2564
PR1300065110619
19/11/2564
PR1300065110550
19/11/2564
PR1300065110610
19/11/2564
PR1300065110590
19/11/2564
PR1300065110588
19/11/2564
PR1300065110652
22/11/2564
PR1300065110721
22/11/2564
PR1300065110722
22/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28084
28085
28086
28087
28088
28089
28090
28091
28092
28093
28094
28095
28096
28097
28098
28099
28100
28101
28102
28103
28104
28105
28106
28107
28108
28109
28110
28111
28112
28113

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A 4
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,800.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศรายุธ สุขแกว
นายสมบูรณ มากจันทร
นายสุรชัย เชิดนาม
นายอนุวัตร เกษรแพทย
นายเฉลิมพงษ แซโลว
วาที่ ร.ต.สุธีธรรม กิ่งนันทสิงห
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
นางสาววราภรณ เครือพิมาย
นางสาววริศรา ขุยชัยภูมิ
นางสาววิภาดา รมรื่น
นางสาววิรวรรณ พิพิศกุล
นางสาวศิริลักษณ พุดดวง
นางสาวศิวพร ศรีบุษย
นางสาวสรอยเพชร ปานกลาง
นางสาวสุธาวี แทนนาค
นางสาวสุภาพร กันอบ
นางสาวอรอุมา จันทรทอง
นางสาวอรุณรัตน ศรีสัจจพจน
นางสาวอาทิมา พิศดวง
นางสาวอาภัสรา มะโนการ
นางสาวเกวลิน ศรีสะอาด
นางสาวเบญจวรรณ หีดสันเทียะ
นางสาวเพชรรัตน เทียนเครือ
นายกันยธวัช แตงศรี
นายณัฐกิตติ์ แตมทอง
นายณัฐกิตต พรหมมาดวง
นายธวัชชัย แสงสุวรรณ
นายปยะ เมืองขุนรอง
นายพงศเทพ รัตนบุตรา
นายพลพีร เกียรติมณีรัตน

หน ้า 2681

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110699
22/11/2564
PR1300065110677
22/11/2564
PR1300065110738
22/11/2564
PR1300065110760
22/11/2564
PR1300065110639
22/11/2564
PR1300065110739
22/11/2564
PR1300065110643
22/11/2564
PR1300065110745
22/11/2564
PR1300065110671
22/11/2564
PR1300065110711
22/11/2564
PR1300065110718
22/11/2564
PR1300065110728
22/11/2564
PR1300065110664
22/11/2564
PR1300065110642
22/11/2564
PR1300065110645
22/11/2564
PR1300065110668
22/11/2564
PR1300065110751
22/11/2564
PR1300065110663
22/11/2564
PR1300065110688
22/11/2564
PR1300065110673
22/11/2564
PR1300065110694
22/11/2564
PR1300065110753
22/11/2564
PR1300065110754
22/11/2564
PR1300065110750
22/11/2564
PR1300065110752
22/11/2564
PR1300065110730
22/11/2564
PR1300065110709
22/11/2564
PR1300065110648
22/11/2564
PR1300065110715
22/11/2564
PR1300065110743
22/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28114
28115
28116
28117
28118
28119
28120
28121
28122
28123
28124
28125
28126
28127
28128
28129
28130
28131
28132
28133
28134
28135
28136
28137
28138
28139
28140
28141
28142
28143

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพัฒนา วิธรรมกิจ
นายพีรนนท จิตรัว
นายพีรพงษ แยมงามเหลือ
นายภารินทร พรอมเพรียง
นายภูริภัทร ถึกกวย
นายมารุต วรรัชฎากัญจน
นายวิศเรศ ศรีใสคํา
นายศราวุธ ปลุกใจ
นายศุภกร คะเชนทร
นายศุภวิชญ สารภี
นายสรสิกรณ โควบวนอาน
นายอิมรอน พยัคฆกาลกุล
นายเกียรติศักดิ์ จรัสทิพยมณี
นายเชษฐถกล ตํานานวัน
น.ส.ชุติมา เหรียญรักวงศ
นางจังคนิภา ประเสริฐทรัพย
นางชวันรัตน ซิมเมอรมาน
นางชศรา ธนเดชะวัฒน
นางดรุณี เจย
นางทองสา เอื้อเฟอ
นางศิรัญญา สวนจันทร
นางสาวจิรันธนิน จันทรเขียว
นางสาวดลฤดี เดชา
นางสาวธัญญพิชชา ธนะพรอาภาพัฒน
นางสาวธัญวรัตน โตโพธิ์กลาง
นางสาวนันทนภัส บัวแกว
นางสาวปฐมากรณ ศรีชาติ
นางสาวปานชีวา เวธนธาดาศักดิ์
นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม
นางสาวยุภาภรณ ศิลาพรหม

หน ้า 2682

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110716
22/11/2564
PR1300065110746
22/11/2564
PR1300065110674
22/11/2564
PR1300065110651
22/11/2564
PR1300065110689
22/11/2564
PR1300065110734
22/11/2564
PR1300065110708
22/11/2564
PR1300065110632
22/11/2564
PR1300065110732
22/11/2564
PR1300065110646
22/11/2564
PR1300065110724
22/11/2564
PR1300065110747
22/11/2564
PR1300065110725
22/11/2564
PR1300065110665
22/11/2564
PR1300065110656
22/11/2564
PR1300065110736
22/11/2564
PR1300065110757
22/11/2564
PR1300065110761
22/11/2564
PR1300065110675
22/11/2564
PR1300065110719
22/11/2564
PR1300065110654
22/11/2564
PR1300065110697
22/11/2564
PR1300065110676
22/11/2564
PR1300065110695
22/11/2564
PR1300065110755
22/11/2564
PR1300065110758
22/11/2564
PR1300065110698
22/11/2564
PR1300065110762
22/11/2564
PR1300065110653
22/11/2564
PR1300065110737
22/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28144
28145
28146
28147
28148
28149
28150
28151
28152
28153
28154
28155
28156
28157
28158
28159
28160
28161
28162
28163
28164
28165
28166
28167
28168
28169
28170
28171
28172
28173

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรอฮานี สะมะแอ
นางสาววารัตดา โพธิ์พา
นางสาวศิวัชญา ถนนทอง
นางสาวสาลินี วัชระการุณกิจ
นางสาวสุจิรา ศิลาพรหม
นางสาวสุนิตา ขันแกว
นางสาวไอลดา คงดี
นางสําเร็จ ใจกวาง
นางอําไพ มากจันทร
นายกณวรรธน แพงสวัสดิ์
นายธนากร เอียดสังข
น.ส.ภัทรธิชา บุญทิม
น.ส.อรนันท เห็งทอง
นางสาวกนกพร คําภู
นางสาวชนิดาภา เลี้ยงรักษา
นางสาวฐิติพร พรหมจรรย
นางสาวฑิพยาภรณ โนนก่ํา
นางสาวนารีรัตน ทําสอาด
นางสาวนูรเดียนา สะมะแอ
นางสาวปนัดดา รัตตนนท
นางสาวพรรณพัชร บุญจริง
นางสาวพัชรียา หาสีงาม
นางสาวพัทธธีรา พงศจิโรชธนกุล
นางสาวศรุตยา สํามะลี
นางสาวอรณัญช เวธนธาดาศักดิ์
นางสาวอรวรรยา พิลาบุตร
นางสาวเกวลิน ชะมาย
นางสาวเกวลิน วิทยาดิลก
นางสาวเมวรินทร รัชภูมิพิพัฒน
นายกฤติพงษ แกวกระจาง

หน ้า 2683

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110763
22/11/2564
PR1300065110759
22/11/2564
PR1300065110756
22/11/2564
PR1300065110720
22/11/2564
PR1300065110655
22/11/2564
PR1300065110696
22/11/2564
PR1300065110631
22/11/2564
PR1300065110723
22/11/2564
PR1300065110678
22/11/2564
PR1300065110735
22/11/2564
PR1300065110679
22/11/2564
PR1300065110635
22/11/2564
PR1300065110640
22/11/2564
PR1300065110764
22/11/2564
PR1300065110765
22/11/2564
PR1300065110767
22/11/2564
PR1300065110684
22/11/2564
PR1300065110705
22/11/2564
PR1300065110704
22/11/2564
PR1300065110740
22/11/2564
PR1300065110741
22/11/2564
PR1300065110682
22/11/2564
PR1300065110700
22/11/2564
PR1300065110683
22/11/2564
PR1300065110703
22/11/2564
PR1300065110701
22/11/2564
PR1300065110706
22/11/2564
PR1300065110766
22/11/2564
PR1300065110661
22/11/2564
PR1300065110681
22/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28174
28175
28176
28177
28178
28179
28180
28181
28182
28183
28184
28185
28186
28187
28188
28189
28190
28191
28192
28193
28194
28195
28196
28197
28198
28199
28200
28201
28202
28203

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกฤษณพงศ คําอน
นายคุณากร กลิ่นหอม
นายซํารี สะมะแอ
นายปณณวัฒน เกียรติเสรี
นายพลกฤษณ สุนทรพจน
นายภควัฒน สมบูรณ
นายภวินท ตระกูลยิ่งเจริญ
นายเชาววรรธน ศรีชมชื่น
น.ส.ณัฐติมา จันทรศรีทอง
น.ส.ณัฐรินีย ณ วรรณติ๊บ
น.ส.พรนภา โสภารัตน
น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม
น.ส.ศิริดาวัลย ใจเพียร
น.ส.ศิริภา ละมูล
นางพินาลิน บุญมารอง
นางสาวกชกร สุภาพ
นางสาวกนกวรรณ ทองหนองกอย
นางสาวกรรณิการ มะโนการ
นางสาวกัญญารัตน จันทรวัน
นางสาวคชริญญา คชรินทร
นางสาวจิรัชญา คงรื่นเริง
นางสาวจิรัฐติกาล สุนทรรักษ
นางสาวจุฑาภรณ แวววับ
นางสาวชนนิกานต บุญวรรณโณ
นางสาวชุติกานต ธยาธรรม
นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์
นางสาวณัฐณิชา ชัยศิริ
นางสาวณัฐวรรณ บัวทอง
นางสาวณิชมล เมตตา
นางสาวดนยา นิลเขต

หน ้า 2684

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110680
22/11/2564
PR1300065110659
22/11/2564
PR1300065110657
22/11/2564
PR1300065110660
22/11/2564
PR1300065110702
22/11/2564
PR1300065110768
22/11/2564
PR1300065110658
22/11/2564
PR1300065110742
22/11/2564
PR1300065110717
22/11/2564
PR1300065110636
22/11/2564
PR1300065110638
22/11/2564
PR1300065110634
22/11/2564
PR1300065110637
22/11/2564
PR1300065110633
22/11/2564
PR1300065110691
22/11/2564
PR1300065110667
22/11/2564
PR1300065110729
22/11/2564
PR1300065110666
22/11/2564
PR1300065110693
22/11/2564
PR1300065110749
22/11/2564
PR1300065110669
22/11/2564
PR1300065110707
22/11/2564
PR1300065110748
22/11/2564
PR1300065110727
22/11/2564
PR1300065110672
22/11/2564
PR1300065110641
22/11/2564
PR1300065110690
22/11/2564
PR1300065110685
22/11/2564
PR1300065110731
22/11/2564
PR1300065110649
22/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28204
28205
28206
28207
28208
28209
28210
28211
28212
28213
28214
28215
28216
28217
28218
28219
28220
28221
28222
28223
28224
28225
28226
28227
28228
28229
28230
28231
28232
28233

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวดมิสา ศรีมันตะ
นางสาวดารุณี มะหะหมัด
นางสาวตรีรัตน พันธุนิล
นางสาวทิฐินันท ไทยอุทิศ
นางสาวธัญญาภรณ แสงคํา
นางสาวนัชฐาลักษณ ลาภเงินเฉลิม
นางสาวนิภาภรณ คําโหงษ
นางสาวนิรชา จันทร
นางสาวนิศารัตน จันหนู
นางสาวปานตะวัน จิสกุล
นางสาวพรชนก แกวสํารวม
นางสาวพัทธธีรา ไกรอินทร
นางสาวพิมพรัชริน รัตนใหม
นางสาวภิญญดา เจนใจ
นางสาวรัตนา วีระวงษ
นางทองสา เอื้อเฟอ
นางสาวสาลินี วัชระการุณกิจ
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
นายนพพล ทองระอา
นางสําเร็จ ใจกวาง
นางสาวนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนริศรา เอมสถิตย
นางสาวนาถยา สุชฎา
นางสาวสุวิภา อินทรวิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ชูหมื่นไวย
นาย อนุชา สมบูรณกุล
นายกิตติศักดิ์ นวลปาน
นายจิรวิทย มาลา
นายณัฐกานต บุญทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ จรัญญากร

หน ้า 2685

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110710
22/11/2564
PR1300065110726
22/11/2564
PR1300065110647
22/11/2564
PR1300065110712
22/11/2564
PR1300065110692
22/11/2564
PR1300065110687
22/11/2564
PR1300065110670
22/11/2564
PR1300065110650
22/11/2564
PR1300065110686
22/11/2564
PR1300065110662
22/11/2564
PR1300065110713
22/11/2564
PR1300065110644
22/11/2564
PR1300065110714
22/11/2564
PR1300065110733
22/11/2564
PR1300065110744
22/11/2564
PR1300065110770
25/11/2564
PR1300065110771
25/11/2564
PR1300065110773
25/11/2564
PR1300065110772
25/11/2564
PR1300065110774
25/11/2564
PR1300065110837
26/11/2564
PR1300065110840
26/11/2564
PR1300065110799
26/11/2564
PR1300065110818
26/11/2564
PR1300065110817
26/11/2564
PR1300065110819
26/11/2564
PR1300065110839
26/11/2564
PR1300065110836
26/11/2564
PR1300065110777
26/11/2564
PR1300065110816
26/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28234
28235
28236
28237
28238
28239
28240
28241
28242
28243
28244
28245
28246
28247
28248
28249
28250
28251
28252
28253
28254
28255
28256
28257
28258
28259
28260
28261
28262
28263

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชิต เอมสถิตย
นายเนติธร เอี่ยมไพฑูยร
นายเมธี แนบเชย
นายโกมล ฤทธิงาม
น.ส. กตัญุตา หุราพันธุ
น.ส. ชวนิดา กลอมประเสริฐ
น.ส. พาสนา สําเภา
น.ส.ธนัชพร โพธิพัฒน
นางสาว ฉัตรฑริกา คําแหง
นางสาว นันทพัทธ มนัสกุลสิริ
นางสาว นิรชา วงษธาตุ
นางสาว โสภิตา บุญจันทร
นางสาวกริญญา แวววับศรี
นางสาวปาลิตา แสนยากุล
นางสาวพัชรพร สิงหวงศ
นางสาวพิชกานญ ถิรประภาพร
นางสาวเกรีญา ธาวนพงษ
นางสาวเบญญาภา ชีพพัฒนาสุข
นาย อัครพงศ วสุนันต
นายทศางค ธาวนพงษ
วงแยง
นายพีรภัทร โปษยาอนุวัตร
น.ส. ซาราร เฟอรี่ย
น.ส. ณัฐกานต ถิ่นมุกดา
น.ส. พลอยไพลิน ฐานบรรจง
น.ส. พิชญา พุมพฤกษ
น.ส. รัตติยากร หอมชื่น
น.ส. หทัยชนก บุญเพ็ชร
น.ส.โสภิดา ดีลอม
นางสาว กฤตยา ซาพิมพ

หน ้า 2686

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110838
26/11/2564
PR1300065110800
26/11/2564
PR1300065110779
26/11/2564
PR1300065110812
26/11/2564
PR1300065110792
26/11/2564
PR1300065110794
26/11/2564
PR1300065110851
26/11/2564
PR1300065110855
26/11/2564
PR1300065110831
26/11/2564
PR1300065110832
26/11/2564
PR1300065110833
26/11/2564
PR1300065110834
26/11/2564
PR1300065110854
26/11/2564
PR1300065110813
26/11/2564
PR1300065110852
26/11/2564
PR1300065110796
26/11/2564
PR1300065110793
26/11/2564
PR1300065110853
26/11/2564
PR1300065110835
26/11/2564
PR1300065110795
26/11/2564
PR1300065110814
26/11/2564
PR1300065110815
26/11/2564
PR1300065110810
26/11/2564
PR1300065110850
26/11/2564
PR1300065110828
26/11/2564
PR1300065110791
26/11/2564
PR1300065110849
26/11/2564
PR1300065110848
26/11/2564
PR1300065110785
26/11/2564
PR1300065110821
26/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28264
28265
28266
28267
28268
28269
28270
28271
28272
28273
28274
28275
28276
28277
28278
28279
28280
28281
28282
28283
28284
28285
28286
28287
28288
28289
28290
28291
28292
28293

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ชฎาธาร คงดี
นางสาว นิติคัลน กุมเรือง
นางสาว ปาริฉัตร ลัยรัตน
นางสาว ภิญญาลักษณ เพ็ญพิทักษบุตร
นางสาว มุกทอง แสงเพ็ชร
นางสาว สมฤทัย ปรีชา
นางสาวณัฏฐกานต สุขจิตต
นางสาวณิชากร อินทรมอญ
นางสาวพิมพิศา ฉัตรเงิน
นางสาวมนทกานต นาคะโร
นางสาวมัญชุพร วสุนันต
นางสาวมาริษา คําบาน
นางสาวยุภาวดี ฐานิตสรณ
นางสาวศุภสุดา บําเพ็ญแพทย
นางสาวสุกัญญา คนจริง
นพหงษขจร
นางสาวเดือนฉาย พิพัฒนสัจจา
นางสาวเสาวรส อ่ําพึ่ง
นายกฤษฎา กองแกน
นายคมกฤช บุญลาภ
ไชยวงค
เหมือนรักษา
ธัญญาวาส
นายบัญชา อัครพรพรหม
นายปยะชัย นัยวัฒน
นายปอมเพ็ชร ธาราดล
ทาพริก
นายศิลา จินนิกร
นายสุรชาติ ผองพรรณ
สิทธินนท

หน ้า 2687

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110822
26/11/2564
PR1300065110823
26/11/2564
PR1300065110824
26/11/2564
PR1300065110825
26/11/2564
PR1300065110827
26/11/2564
PR1300065110829
26/11/2564
PR1300065110802
26/11/2564
PR1300065110846
26/11/2564
PR1300065110844
26/11/2564
PR1300065110786
26/11/2564
PR1300065110826
26/11/2564
PR1300065110805
26/11/2564
PR1300065110806
26/11/2564
PR1300065110789
26/11/2564
PR1300065110830
26/11/2564
PR1300065110809
26/11/2564
PR1300065110845
26/11/2564
PR1300065110808
26/11/2564
PR1300065110782
26/11/2564
PR1300065110811
26/11/2564
PR1300065110783
26/11/2564
PR1300065110784
26/11/2564
PR1300065110843
26/11/2564
PR1300065110841
26/11/2564
PR1300065110842
26/11/2564
PR1300065110847
26/11/2564
PR1300065110787
26/11/2564
PR1300065110788
26/11/2564
PR1300065110807
26/11/2564
PR1300065110804
26/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28294
28295
28296
28297
28298
28299
28300
28301
28302
28303
28304
28305
28306
28307
28308
28309
28310
28311
28312
28313
28314
28315
28316
28317
28318
28319
28320
28321
28322
28323

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. มาริสา ใบกอเด็ม
นางกรองทอง แสนยากุล
นางชูศรี เจือสุวรรณ
นางณัฐวรา เทียนเหตุ
นางนงลักษณ นารีโภชน
นางรินจง เสริมศรี
แกสําโรง
นายธีระ กองบุญ
นายนวพล บุญถนอม
นายปณฑวัฒน มุตตามระ
เพิ่มพูลผล
นายวสพล รุปประมาณ
นายสุกัลย สุทธิพงค
นายอรรถวิท ศรีหัวโทน
นายอรรถวุฒิ วัฒนวงศ
นายอิทธิพงศ ประหยัด
นายเขมรัฐ การะวงค
นายเจตริน นอกกระโทก
วาที่ ร.ต.ทศพร สายปญญา
น.ส. พัชรี สุขแกว
สักยกุล
นางนงนุข ทีฆธนสุข
นางสาวงามนิจ วัฒนวรากุล
นางสาวนภัสสร แสงก่ํา
นางสาวนันทกา ทองแพง
นางสาวน้ําทิพย อุมชัยชนะ
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปญญา
นางสาววราภรณ เชื้อแกว
นางสาววิลาสินี ศรีประเสริฐกุล
นางสาวศศิธร บุญยิ่ง

หน ้า 2688

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110820
26/11/2564
PR1300065110797
26/11/2564
PR1300065110778
26/11/2564
PR1300065110781
26/11/2564
PR1300065110798
26/11/2564
PR1300065110780
26/11/2564
PR1300065110801
26/11/2564
PR1300065110952
29/11/2564
PR1300065110886
29/11/2564
PR1300065110888
29/11/2564
PR1300065110949
29/11/2564
PR1300065110902
29/11/2564
PR1300065110947
29/11/2564
PR1300065110950
29/11/2564
PR1300065110864
29/11/2564
PR1300065110891
29/11/2564
PR1300065110906
29/11/2564
PR1300065110904
29/11/2564
PR1300065110927
29/11/2564
PR1300065110898
29/11/2564
PR1300065110857
29/11/2564
PR1300065110859
29/11/2564
PR1300065110858
29/11/2564
PR1300065110897
29/11/2564
PR1300065110938
29/11/2564
PR1300065110878
29/11/2564
PR1300065110940
29/11/2564
PR1300065110879
29/11/2564
PR1300065110920
29/11/2564
PR1300065110941
29/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28324
28325
28326
28327
28328
28329
28330
28331
28332
28333
28334
28335
28336
28337
28338
28339
28340
28341
28342
28343
28344
28345
28346
28347
28348
28349
28350
28351
28352
28353

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฯรถตูทะเบียน นค 7341 ชบ.
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,712.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิรินภา ราชวงค
นางสาวศุภางค ดิลกศรี
นาย เมธาสิทธิ์ วิถี
นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายธนากาญจน เสถียรพูนสุข
นายนพรัตน กุญชรศรี
นายวิเชียร นามจันทร
นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
นายศักดิ์สิริ ศศิกุลรัชชานนท
นายศุภชัย ตันติรักษโรจน
นายสมใจ ตะเภาพงษ
นายเสถียรพงษ สุขสวาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,712.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธรรญพร พันธวัตร
ใบสําคัญคางจาย
น.ส. ธมลวรรณ ยินดีสุข
น.ส. เปมิกา อุไรกุล
นางสาวจารุวรรณ ตุมศิริ
นางสาวชัชสรัญ เกษมสวัสดิ์
นางสาวณัฐชา ตันพงษ
นางสาวณีรนุช อุดจอม
นางสาวธัญญวรรัศ แกวรุงเรือง
นางสาวนภัสรา บุญยิ่ง
นางสาวนภาภรณ ทองทองหลาง
นางสาวนิตยา หมั่นงาน
นางสาวรพี ปนเทพ
นางสาววรัญญา ทองจันทร
นางสาวศรสวรรค มณีนิล
นางสาวศรัญญา ขวัญปญญา
นางสาวสุปวีณ จูเจริญ

หน ้า 2689

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110901
29/11/2564
PR1300065110860
29/11/2564
PR1300065110922
29/11/2564
PR1300065110917
29/11/2564
PR1300065110877
29/11/2564
PR1300065110939
29/11/2564
PR1300065110899
29/11/2564
PR1300065110921
29/11/2564
PR1300065110900
29/11/2564
PR1300065110942
29/11/2564
PR1300065110880
29/11/2564
PR1300065110881
29/11/2564
00/01/1900
00/01/1900
PR1300065110918
29/11/2564
PR1300065110919
29/11/2564
PR1300065110893
29/11/2564
PR1300065110913
29/11/2564
PR1300065110874
29/11/2564
PR1300065110875
29/11/2564
PR1300065110892
29/11/2564
PR1300065110935
29/11/2564
PR1300065110955
29/11/2564
PR1300065110956
29/11/2564
PR1300065110894
29/11/2564
PR1300065110912
29/11/2564
PR1300065110953
29/11/2564
PR1300065110934
29/11/2564
PR1300065110954
29/11/2564
PR1300065110936
29/11/2564
PR1300065110872
29/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28354
28355
28356
28357
28358
28359
28360
28361
28362
28363
28364
28365
28366
28367
28368
28369
28370
28371
28372
28373
28374
28375
28376
28377
28378
28379
28380
28381
28382
28383

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอภิชญา ผึ่งผดุง
นายกิตติพัฒน วรรณทวีสุข
นายจิรายุส แสงชมภู
นายธีรพัฒน นุตเจริญกุล
นายบุชริน ขําวิลัย
นายปญจพล ปญจสุรการ
สุขประเสริฐ
นายศรัณย โพธิ์นอย
จูเจริญ
นายเสกสันติ์ นามจันทร
น.ส. พรนภา ใจยิ้ม
น.ส. มาลินี วิเชียรศาสตร
น.ส. ลูอีซา เอือรเทล
น.ส. อภัสรา ศรีจันทร
น.ส. เกวลี เพ็ชรแกว
น.ส. เสาวลักษณ นามอยู
น.ส.ณัฐณิชา วิสุทธิแพทย
น.ส.นุชนาฎ วงศวีระขันธ
น.ส.สุทธิดา สุดดี
นางสาวกมลพร ซุยใจทัศน
นางสาวกรองแกว พันธุมงคล
นางสาวจอมพักตร กลั่นทัต
นางสาวจุฑามาส รุงโรจนสารทิศ
นางสาวจุฬารัตน ครองเมือง
นางสาวชอทิพย สําเร็จเฟองฟู
นางสาวณภัสสรณ ซิมเมอรมาน
นางสาวณัฐวดี สุขสวาง
นางสาวธนิฏฐา ภูประเสริฐ
นางสาวธันยรดา วิทยา
นางสาวนันทวัน เกตษา

หน ้า 2690

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110937
29/11/2564
PR1300065110876
29/11/2564
PR1300065110933
29/11/2564
PR1300065110957
29/11/2564
PR1300065110895
29/11/2564
PR1300065110896
29/11/2564
PR1300065110914
29/11/2564
PR1300065110916
29/11/2564
PR1300065110873
29/11/2564
PR1300065110915
29/11/2564
PR1300065110910
29/11/2564
PR1300065110867
29/11/2564
PR1300065110924
29/11/2564
PR1300065110931
29/11/2564
PR1300065110948
29/11/2564
PR1300065110946
29/11/2564
PR1300065110869
29/11/2564
PR1300065110932
29/11/2564
PR1300065110943
29/11/2564
PR1300065110951
29/11/2564
PR1300065110863
29/11/2564
PR1300065110911
29/11/2564
PR1300065110903
29/11/2564
PR1300065110883
29/11/2564
PR1300065110925
29/11/2564
PR1300065110926
29/11/2564
PR1300065110885
29/11/2564
PR1300065110907
29/11/2564
PR1300065110928
29/11/2564
PR1300065110866
29/11/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28384
28385
28386
28387
28388
28389
28390
28391
28392
28393
28394
28395
28396
28397
28398
28399
28400
28401
28402

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด

28403 ขออนุมัติเสนอซื้อปากกาเพนท สีขาว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชยามาส ตรีไชย
นางสาวพิมพณิศา ตุมศิริรัตน
นางสาวมนนภัส พันธเจริญ
นางสาวมนสยา ภูละมุล
นางสาวลินนา ใจทหาร
นางสาววรรธนพร ภัทรธรรมกุล
นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต
นางสาวศิรินภา สมัครการ
นางสาวสมิตานันท ธรรมวาจา
นางสาวสุวรรณา ยิ้มเนียม
นางสาวอรปรียา ผึ่งผดุง
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
นางสาวเกดนภา ไวจําปา
นางสาวเฟองรุจา ฟูเฟอง
นายณัฏฐปวินท ชลรัตนกุล
นายธนพล สุดเฉลียว
นายธนวัฒน โชตนา
นายธนาธิป สุกใส
หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065110908
29/11/2564
PR1300065110868
29/11/2564
PR1300065110929
29/11/2564
PR1300065110905
29/11/2564
PR1300065110890
29/11/2564
PR1300065110944
29/11/2564
PR1300065110930
29/11/2564
PR1300065110945
29/11/2564
PR1300065110882
29/11/2564
PR1300065110870
29/11/2564
PR1300065110909
29/11/2564
PR1300065110871
29/11/2564
PR1300065110923
29/11/2564
PR1300065110889
29/11/2564
PR1300065110884
29/11/2564
PR1300065110865
29/11/2564
PR1300065110862
29/11/2564
PR1300065110887
29/11/2564
PR1700065110005
04/11/2021

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR1700065110006

09/11/2021

-

-

28404 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ เพื่อใชสําหรับวิชา
ปญหาพิเศษของนิสิต และการเรียนการสอนภายในหองปฏิบัติการ

11,727.20

11,727.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2100065110010

01/11/2021

-

-

28405 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

5,000.00

PR2100065110016

05/11/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

หน ้า 2691

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28406 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110014
05/11/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

PR2100065110013

05/11/2021

-

-

28407 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

5,000.00

28408 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลผกา สุขจันทร

PR2100065110019

05/11/2021

-

-

28409 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100065110029

05/11/2021

-

-

28410 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100065110028

05/11/2021

-

-

28411 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100065110027

05/11/2021

-

-

28412 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100065110026

05/11/2021

-

-

หน ้า 2692

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28413 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110025
05/11/2021 -

28414 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100065110024

05/11/2021

-

-

28415 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100065110022

05/11/2021

-

-

28416 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100065110020

05/11/2021

-

-

28417 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100065110023

05/11/2021

-

-

28418 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

PR2100065110017

05/11/2021

-

-

28419 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

PR2100065110021

05/11/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต ศรมงคล

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

หน ้า 2693

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28420 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป แคนทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110018
05/11/2021 -

28421 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100065110015

05/11/2021

-

-

28422 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100065110012

05/11/2021

-

-

28423 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100065110051

07/11/2021

-

-

28424 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100065110052

07/11/2021

-

-

28425 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

PR2100065110055

07/11/2021

-

-

28426 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

PR2100065110056

07/11/2021

-

-

หน ้า 2694

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28427 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110058
07/11/2021 -

28428 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100065110050

07/11/2021

-

-

28429 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100065110059

07/11/2021

-

-

28430 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100065110057

07/11/2021

-

-

28431 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

PR2100065110063

07/11/2021

-

-

28432 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100065110060

07/11/2021

-

-

28433 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100065110061

07/11/2021

-

-

หน ้า 2695

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28434 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110062
07/11/2021 -

28435 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100065110064

07/11/2021

-

-

28436 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100065110032

07/11/2021

-

-

28437 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100065110031

07/11/2021

-

-

28438 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

PR2100065110033

07/11/2021

-

-

28439 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100065110030

07/11/2021

-

-

28440 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100065110034

07/11/2021

-

-

หน ้า 2696

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28441 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110046
07/11/2021 -

28442 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

PR2100065110047

07/11/2021

-

-

28443 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

PR2100065110048

07/11/2021

-

-

28444 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

PR2100065110049

07/11/2021

-

-

28445 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100065110054

07/11/2021

-

-

28446 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100065110053

07/11/2021

-

-

28447 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100065110036

07/11/2021

-

-

หน ้า 2697

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28448 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110035
07/11/2021 -

28449 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

PR2100065110041

07/11/2021

-

-

28450 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100065110040

07/11/2021

-

-

28451 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100065110039

07/11/2021

-

-

28452 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

PR2100065110045

07/11/2021

-

-

28453 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100065110043

07/11/2021

-

-

28454 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100065110037

07/11/2021

-

-

หน ้า 2698

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28455 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110044
07/11/2021 -

28456 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

PR2100065110042

07/11/2021

-

-

28457 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100065110069

07/11/2021

-

-

28458 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100065110068

07/11/2021

-

-

28459 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100065110071

07/11/2021

-

-

28460 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100065110070

07/11/2021

-

-

28461 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100065110067

07/11/2021

-

-

หน ้า 2699

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28462 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110066
07/11/2021 -

28463 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100065110065

07/11/2021

-

-

28464 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100065110038

07/11/2021

-

-

28465 ขออนุมัติจางทําปายสติ๊กเกอร รีดพลาสวูดติดหนาหองปฏิบัติการ และ
ปายสติ๊กเกอรรีดพลาสวูดแสดงขอปฏิบัติในหองปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา
ปายความปลอดภัยหองปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมการประเมิน
ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2100065110076

09/11/2021

-

-

28466 ขออนุมัติซื้อตัวอยางสัตวทดลอง เพื่อใชในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
วิชา Biology of Marine Mollusks

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง รานปาเตาซีฟด

PR2100065110077

09/11/2021

-

-

28467 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนปฏิบติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในปการศึกษา 2/2564

1,162.00

1,162.00 เฉพาะเจาะจง รานทาใหมพลาสติก,
รานผึ้งนอย, รานทุกอยาง 20 บาท

PR2100065110078

09/11/2021

-

-

28468 ขออนุมัติจางเหมาเปลี่ยนมิเตอร 3 เฟส (100)A จํานวน 1 ลูก
เนื่องจากมิเตอรเกิดการชํารุดจากการที่เกิดฟาฝาจึงจําเปนตองเปลี่ยน
มิเตอรใหใชงานได

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย

PR2100065110086

18/11/2021

-

-

28469 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิษฎา เปรมมิตร

PR2100065110082

18/11/2021

-

-

หน ้า 2700

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28470 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชื่อมลักษณ พานทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110098
18/11/2021 -

28471 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐศรัณย พลยงค

PR2100065110091

18/11/2021

-

-

28472 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตธินันท อิ่มวิเศษ

PR2100065110093

18/11/2021

-

-

28473 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรธัช อําพันพงศ

PR2100065110092

18/11/2021

-

-

28474 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญธรส ปยสุชาติ

PR2100065110085

18/11/2021

-

-

28475 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชราภรณ อินทรเทวา

PR2100065110084

18/11/2021

-

-

28476 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา แกวศรี

PR2100065110083

18/11/2021

-

-

หน ้า 2701

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28477 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มาฆพร พวงสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110095
18/11/2021 -

28478 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน สุขจิต

PR2100065110094

18/11/2021

-

-

28479 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสพนต สวัสดิ์นะที

PR2100065110096

18/11/2021

-

-

28480 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรารัตน สีหะจันทร

PR2100065110088

18/11/2021

-

-

28481 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิดา พริ้งเพราะ

PR2100065110089

18/11/2021

-

-

28482 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชชา บุญอรุณรักษา

PR2100065110087

18/11/2021

-

-

28483 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุณญดา ดิลกเวรุจน

PR2100065110079

18/11/2021

-

-

หน ้า 2702

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28484 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรพร ประสาททอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065110080
18/11/2021 -

28485 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิภา สิงหสุขศรี

PR2100065110081

18/11/2021

-

-

28486 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทองจารุณีย แซลี้

PR2100065110097

18/11/2021

-

-

28487 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีประจําเดือน ตุลาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวณัฐ รอดไพ

PR2100065110090

18/11/2021

-

-

28488 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ประจําเดือน ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภางค ปทมดิลก

PR2100065110099

18/11/2021

-

-

12,688.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร มิ่งมงคล, สวนเห็ดจันทบุร,ี นายรัฐ PR2200065110012
พล วัฒนธรรมนาวิน และ
บริษัท ซอลฟเทค อินโนเวชั่น จํากัด

01/11/2021

-

-

04/11/2021

-

-

28489 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใชสําหรับโครงการเพาะเห็ด ใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเพาะเห็ดแปลงเกษตรสาธิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
28490 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

12,688.00

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

หน ้า 2703

PR2200065110028

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28491 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110031
04/11/2021 -

28492 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200065110030

04/11/2021

-

-

28493 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200065110027

04/11/2021

-

-

28494 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200065110029

04/11/2021

-

-

28495 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200065110078

05/11/2021

-

-

28496 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลลดา กระพลอย

PR2200065110046

05/11/2021

-

-

28497 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200065110042

05/11/2021

-

-

หน ้า 2704

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28498 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110043
05/11/2021 -

28499 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

PR2200065110045

05/11/2021

-

-

28500 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ สุวรรณหิตาธร

PR2200065110044

05/11/2021

-

-

28501 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

PR2200065110080

05/11/2021

-

-

28502 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200065110082

05/11/2021

-

-

28503 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200065110083

05/11/2021

-

-

28504 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200065110075

05/11/2021

-

-

หน ้า 2705

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28505 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110081
05/11/2021 -

28506 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200065110040

05/11/2021

-

-

28507 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

PR2200065110033

05/11/2021

-

-

28508 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200065110036

05/11/2021

-

-

28509 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200065110034

05/11/2021

-

-

28510 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200065110037

05/11/2021

-

-

28511 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200065110039

05/11/2021

-

-

หน ้า 2706

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28512 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110032
05/11/2021 -

28513 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200065110035

05/11/2021

-

-

28514 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

PR2200065110038

05/11/2021

-

-

28515 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200065110041

05/11/2021

-

-

28516 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชญาภรณ พูพุม

PR2200065110064

05/11/2021

-

-

28517 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200065110057

05/11/2021

-

-

28518 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200065110060

05/11/2021

-

-

หน ้า 2707

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28519 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110061
05/11/2021 -

28520 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200065110062

05/11/2021

-

-

28521 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200065110063

05/11/2021

-

-

28522 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200065110059

05/11/2021

-

-

28523 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200065110065

05/11/2021

-

-

28524 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

PR2200065110066

05/11/2021

-

-

28525 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200065110058

05/11/2021

-

-

หน ้า 2708

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28526 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110087
05/11/2021 -

28527 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต. อ.ตะกาดเงา จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ ศรีทอง

PR2200065110050

05/11/2021

-

-

28528 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต. อ.ตะกาดเงา จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารี ศรีคงรักษ

PR2200065110054

05/11/2021

-

-

28529 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต. อ.ตะกาดเงา จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200065110055

05/11/2021

-

-

28530 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต. อ.ตะกาดเงา จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200065110053

05/11/2021

-

-

28531 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต. อ.ตะกาดเงา จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200065110052

05/11/2021

-

-

28532 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200065110079

05/11/2021

-

-

หน ้า 2709

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28533 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110084
05/11/2021 -

28534 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200065110085

05/11/2021

-

-

28535 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200065110086

05/11/2021

-

-

28536 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200065110076

05/11/2021

-

-

28537 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200065110077

05/11/2021

-

-

28538 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200065110069

05/11/2021

-

-

28539 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200065110072

05/11/2021

-

-

หน ้า 2710

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28540 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110074
05/11/2021 -

28541 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

PR2200065110067

05/11/2021

-

-

28542 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200065110068

05/11/2021

-

-

28543 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200065110070

05/11/2021

-

-

28544 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200065110073

05/11/2021

-

-

28545 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200065110056

05/11/2021

-

-

28546 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

PR2200065110051

05/11/2021

-

-

หน ้า 2711

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28547 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110048
05/11/2021 -

28548 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200065110049

05/11/2021

-

-

28549 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200065110047

05/11/2021

-

-

28550 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200065110107

06/11/2021

-

-

28551 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200065110089

06/11/2021

-

-

28552 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200065110104

06/11/2021

-

-

28553 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200065110105

06/11/2021

-

-

หน ้า 2712

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28554 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110106
06/11/2021 -

28555 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะวงค ระงับใจ

PR2200065110108

06/11/2021

-

-

28556 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท ธรรมธร

PR2200065110109

06/11/2021

-

-

28557 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สิทธิ์ เกตุแจ

PR2200065110110

06/11/2021

-

-

28558 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200065110111

06/11/2021

-

-

28559 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200065110112

06/11/2021

-

-

PR2200065110100

06/11/2021

-

-

28560 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

หน ้า 2713

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28561 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110097
06/11/2021 -

28562 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200065110098

06/11/2021

-

-

28563 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200065110099

06/11/2021

-

-

28564 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

PR2200065110093

06/11/2021

-

-

28565 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลกะศก

PR2200065110094

06/11/2021

-

-

28566 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200065110095

06/11/2021

-

-

28567 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200065110096

06/11/2021

-

-

หน ้า 2714

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28568 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110101
06/11/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200065110102

06/11/2021

-

-

28569 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

28570 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรวรรณ ขุนจิต

PR2200065110092

06/11/2021

-

-

28571 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200065110088

06/11/2021

-

-

28572 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200065110090

06/11/2021

-

-

28573 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

PR2200065110091

06/11/2021

-

-

28574 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200065110103

06/11/2021

-

-

หน ้า 2715

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28575 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

28576 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

28577 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

28578 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110130
08/11/2021 -

PR2200065110120

08/11/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200065110122

08/11/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

PR2200065110123

08/11/2021

-

-

28579 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200065110124

08/11/2021

-

-

28580 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200065110127

08/11/2021

-

-

28581 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200065110128

08/11/2021

-

-

หน ้า 2716

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28582 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110129
08/11/2021 -

28583 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200065110125

08/11/2021

-

-

28584 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200065110121

08/11/2021

-

-

28585 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200065110116

08/11/2021

-

-

28586 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200065110117

08/11/2021

-

-

28587 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200065110118

08/11/2021

-

-

28588 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200065110119

08/11/2021

-

-

หน ้า 2717

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28589 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

28590 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการปลูกสมมะปดอินทรีย (นางสาววลัย
ลักษณ ถึงคุณ)

8,600.00

28591 ขออนุมัติซื้อชุดเครื่องพิมพสามมิติ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อนํามาใชในการ
เรียนหลักสูตรปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีอัจฉริยะ และหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล ปการศึกษา 2565

59,000.00

28592 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

5,000.00

28593 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

8,600.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110126
08/11/2021 -

PR2200065110138

10/11/2021

-

-

PO2200065110006

16/11/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาลิตา ธีรผาติ

PR2200065110165

17/11/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อริสรา ศรีอนันต

PR2200065110149

17/11/2021

-

-

28594 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ผกามาส ทิพยพิมล

PR2200065110145

17/11/2021

-

-

28595 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราวิชญ เกษแกว

PR2200065110155

17/11/2021

-

-

28596 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ศรีพล

PR2200065110160

17/11/2021

-

-

59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จํากัด

หน ้า 2718

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28597 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริยากร ประมวลสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110150
17/11/2021 -

28598 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชชา สุตาธรรม

PR2200065110142

17/11/2021

-

-

28599 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพาพร พานิชอัตรา

PR2200065110141

17/11/2021

-

-

28600 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยากร แยมผลิ

PR2200065110147

17/11/2021

-

-

28601 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพร ชักชวนวงษ

PR2200065110143

17/11/2021

-

-

28602 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริรัตน ไกรสิทธิ์

PR2200065110151

17/11/2021

-

-

28603 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนภร กระพลอย

PR2200065110153

17/11/2021

-

-

หน ้า 2719

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28604 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา โอภาชาติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110152
17/11/2021 -

28605 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรดา แกวตอ

PR2200065110157

17/11/2021

-

-

28606 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรกร กาญจนวรรณ

PR2200065110156

17/11/2021

-

-

28607 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน ตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา วาริวรรณ

PR2200065110158

17/11/2021

-

-

28608 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิดาภา มิตรเพื่อนบาน

PR2200065110166

17/11/2021

-

-

28609 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัญญา จุติ

PR2200065110167

17/11/2021

-

-

28610 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย จิตเจริญ

PR2200065110168

17/11/2021

-

-

หน ้า 2720

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28611 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมิตานัน ดวงแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065110146
17/11/2021 -

28612 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิชา สังขนิ่ม

PR2200065110148

17/11/2021

-

-

28613 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกช แสนสุข

PR2200065110144

17/11/2021

-

-

28614 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หรรษฌา สมหมาย

PR2200065110154

17/11/2021

-

-

28615 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมณฑา จันทสร

PR2200065110159

17/11/2021

-

-

28616 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ แซตั๋น

PR2200065110164

17/11/2021

-

-

28617 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28618 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28619 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400065110010

01/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400065110009

01/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400065110008

01/11/2564

-

-

หน ้า 2721

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28620 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28621 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28622 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28623 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28624 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28625 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28626 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28627 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28628 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28629 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28630 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28631 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28632 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28633 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28634 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110007
01/11/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวนภา เนียมมะโน

PR2400065110003

01/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ

PR2400065110002

01/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400065110011

01/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400065110036

02/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิรัฐจัก ศุภศาสตรเศรษฐี

PR2400065110019

02/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400065110034

02/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400065110038

02/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400065110037

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจิตราภา คงปรีชา

PR2400065110030

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวิณีย บุญเลิศ

PR2400065110029

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400065110021

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400065110024

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400065110023

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400065110025

02/11/2564

-

-

หน ้า 2722

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28635 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28636 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28637 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28638 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28639 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28640 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28641 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28642 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28643 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28644 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช
637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการ ในการติดตอราชการรับ-สง
เอกสารของคณะ
28645 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28646 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28647 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28648 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110026
02/11/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400065110027

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400065110028

02/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400065110022

02/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฏ เพ็งสา

PR2400065110018

02/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชิน ตรงดี

PR2400065110017

02/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400065110016

02/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400065110015

02/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400065110035

02/11/2564

-

-

PR2400065110053

05/11/2564

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารดา เวชกามา

PR2400065110066

10/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัช เจตะวัฒนะ

PR2400065110077

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร นิ่มเรือง

PR2400065110067

10/11/2564

-

-

PR2400065110062

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ ผุดผองมาก

หน ้า 2723

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28649 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย ดวงเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110064
10/11/2564 -

28650 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต อัมพรภาค

PR2400065110063

10/11/2564

-

-

28651 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)
28652 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)
28653 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28654 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28655 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28656 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28657 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28658 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28659 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28660 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธมน เนตรวิเชียร

PR2400065110060

10/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฝนทิพย ศรีนวล

PR2400065110061

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสิตา เมืองจันทร

PR2400065110051

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกัลยรัตน อาสายศ

PR2400065110050

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อริสรา รักสุข

PR2400065110052

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจารี อาสายศ

PR2400065110049

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพัตรา ยืนนาน

PR2400065110048

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล ออนอําไพ

PR2400065110047

10/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด

PR2400065110046

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง

PR2400065110075

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย

PR2400065110074

10/11/2564

-

-

28661 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

หน ้า 2724

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28662 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110073
10/11/2564 -

28663 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหวรา หมุดธรรม

PR2400065110071

10/11/2564

-

-

28664 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นัฐกานต พวงบุบผา

PR2400065110070

10/11/2564

-

-

28665 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เวชสถล

PR2400065110072

10/11/2564

-

-

28666 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชารีย พรหมศิริ

PR2400065110068

10/11/2564

-

-

28667 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ตค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ เภตรา

PR2400065110069

10/11/2564

-

-

28668 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28669 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28670 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28671 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28672 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28673 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัณณิตา ปอมทองคํา

PR2400065110041

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทราภรณ เสมรอด

PR2400065110039

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรางคนา จันทวิภาค

PR2400065110040

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา เนียมเงิน

PR2400065110031

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริวรรณ ศรีไหม

PR2400065110032

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรกมล บอผล

PR2400065110033

10/11/2564

-

-

หน ้า 2725

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28674 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28675 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28676 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28677 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28678 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28679 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28680 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28681 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)
28682 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28683 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28684 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ตค64)
28685 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28686 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28687 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)
28688 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ตค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉภรณ ทองแดง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110020
10/11/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชพรรณ ดวงทิพย

PR2400065110012

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาณิศา ขําทัพ

PR2400065110013

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัชภรณ วันชนะ

PR2400065110014

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ผลพานิช

PR2400065110004

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล อัครบุตร

PR2400065110006

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหกร ไชยเจริญ

PR2400065110005

10/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร ประทิทัง

PR2400065110084

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นราวะดี สะและมัด

PR2400065110081

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษบาวรรณ กองศรี

PR2400065110083

10/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรโชติ ชัยมงคล

PR2400065110082

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม

PR2400065110079

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา เชิดชู

PR2400065110080

10/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลิน มาศศิริกุล

PR2400065110078

10/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา รอดสบาย

PR2400065110076

10/11/2564

-

-

หน ้า 2726

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28689
28690
28691
28692
28693
28694
28695

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ตค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล บุญมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110065
10/11/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400065110127

11/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี

PR2400065110129

11/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

PR2400065110126

11/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400065110128

11/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม

PR2400065110125

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

PR2400065110124

11/11/2564

-

-

28696 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400065110115

11/11/2564

-

-

28697 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400065110116

11/11/2564

-

-

28698 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400065110117

11/11/2564

-

-

28699 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400065110118

11/11/2564

-

-

28700 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400065110119

11/11/2564

-

-

หน ้า 2727

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28701 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110120
11/11/2564 -

28702 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400065110121

11/11/2564

-

-

28703 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400065110122

11/11/2564

-

-

28704 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400065110123

11/11/2564

-

-

28705 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)
28706 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)
28707 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)
28708 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)
28709 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)
28710 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28711 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28712 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28713 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภิญญา จันตะนารี

PR2400065110114

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400065110110

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400065110112

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400065110111

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400065110113

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน

PR2400065110109

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400065110105

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400065110106

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400065110107

11/11/2564

-

-

หน ้า 2728

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28714
28715
28716
28717
28718
28719
28720
28721
28722
28723
28724
28725
28726
28727
28728

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (พย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110108
11/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช

PR2400065110104

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400065110095

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400065110096

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400065110097

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400065110099

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400065110101

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

PR2400065110102

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400065110103

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400065110098

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

PR2400065110100

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400065110090

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400065110093

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400065110094

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400065110092

11/11/2564

-

-

หน ้า 2729

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28729 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28730 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110091
11/11/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400065110147

11/11/2564

-

-

28731 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400065110145

11/11/2564

-

-

28732 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400065110146

11/11/2564

-

-

28733 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน ผกาสุข

PR2400065110149

11/11/2564

-

-

28734 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400065110148

11/11/2564

-

-

28735 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลรัตน สถิตยเสถียร

PR2400065110136

11/11/2564

-

-

28736 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400065110137

11/11/2564

-

-

28737 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400065110138

11/11/2564

-

-

28738 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400065110139

11/11/2564

-

-

หน ้า 2730

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28739 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110140
11/11/2564 -

28740 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400065110141

11/11/2564

-

-

28741 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

PR2400065110143

11/11/2564

-

-

28742 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400065110144

11/11/2564

-

-

28743 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400065110142

11/11/2564

-

-

28744 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400065110135

11/11/2564

-

-

28745 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400065110132

11/11/2564

-

-

28746 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400065110133

11/11/2564

-

-

28747 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400065110130

11/11/2564

-

-

28748 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

PR2400065110134

11/11/2564

-

-

หน ้า 2731

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28749 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)
28750 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28751 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28752 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28753 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28754 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28755 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28756 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28757 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28758 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28759 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28760 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28761 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28762 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110131
11/11/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

PR2400065110188

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400065110187

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400065110186

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400065110189

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400065110185

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวนภา เนียมมะโน

PR2400065110184

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ

PR2400065110183

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400065110179

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400065110181

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400065110182

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400065110175

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400065110176

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400065110178

11/11/2564

-

-

หน ้า 2732

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28763 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28764 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28765 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28766 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28767 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28768 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28769 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28770 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28771 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28772 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28773 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28774 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28775 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28776 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28777 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110180
11/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400065110177

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400065110172

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400065110174

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400065110173

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400065110171

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400065110170

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐณิชา สังขชม

PR2400065110169

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ไชยสันต

PR2400065110168

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400065110165

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

PR2400065110166

11/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ หนอนอย

PR2400065110167

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400065110163

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วีรยา บุญชวย

PR2400065110162

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400065110155

11/11/2564

-

-

หน ้า 2733

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28778
28779
28780
28781
28782
28783
28784
28785
28786
28787
28788
28789
28790

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติซื้อ แฟลชไดรฟ (Flash Drive) จํานวน 2 อัน สําหรับจัดเก็บ
1,391.00
ไฟลเอกสารแบบ และรายละเอียดตางๆ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ

28791 ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด 1 พวง เพื่อแสดงความเสียใจตอการจากไป
ของมารดา ของประธานกรรมการ คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
มหาวิทยาลัย (นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิร)ิ

1,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110156
11/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400065110160

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400065110161

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400065110157

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนสิษฎ ใจอารีย

PR2400065110164

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400065110159

11/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400065110158

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

PR2400065110151

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400065110152

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400065110150

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400065110154

11/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400065110153

11/11/2564

-

-

1,391.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

PR2400065110210

12/11/2564

-

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนิตยา ฟลอรีส

PR2400065110221

15/11/2564

-

-

หน ้า 2734

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28792 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28793 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28794 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28795 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28796 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28797 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28798 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28799 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28800 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28801 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28802 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28803 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28804 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28805 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28806 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิรัฐจัก ศุภศาสตรเศรษฐี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110194
15/11/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400065110206

15/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400065110205

15/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400065110209

15/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400065110208

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจิตราภา คงปรีชา

PR2400065110204

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวิณีย บุญเลิศ

PR2400065110203

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400065110195

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400065110198

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400065110197

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400065110199

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400065110200

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400065110201

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400065110202

15/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400065110196

15/11/2564

-

-

หน ้า 2735

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28807 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28808 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28809 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28810 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28811 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28812 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
28813 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28814 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
28815 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฏ เพ็งสา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110193
15/11/2564 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชิน ตรงดี

PR2400065110192

15/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400065110191

15/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400065110190

15/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400065110207

15/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารดา เวชกามา

PR2400065110236

16/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัช เจตะวัฒนะ

PR2400065110247

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร นิ่มเรือง

PR2400065110237

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ ผุดผองมาก

PR2400065110232

16/11/2564

-

-

28816 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย ดวงเงิน

PR2400065110234

16/11/2564

-

-

28817 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต อัมพรภาค

PR2400065110233

16/11/2564

-

-

28818 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)
28819 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธมน เนตรวิเชียร

PR2400065110230

16/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฝนทิพย ศรีนวล

PR2400065110231

16/11/2564

-

-

หน ้า 2736

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28820
28821
28822
28823
28824
28825
28826
28827

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสิตา เมืองจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110228
16/11/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกัลยรัตน อาสายศ

PR2400065110227

16/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อริสรา รักสุข

PR2400065110229

16/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจารี อาสายศ

PR2400065110225

16/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพัตรา ยืนนาน

PR2400065110224

16/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูบดี สมทรง

PR2400065110226

16/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด

PR2400065110223

16/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง

PR2400065110245

16/11/2564

-

-

28828 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย

PR2400065110244

16/11/2564

-

-

28829 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน

PR2400065110243

16/11/2564

-

-

28830 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหวรา หมุดธรรม

PR2400065110241

16/11/2564

-

-

28831 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นัฐกานต พวงบุบผา

PR2400065110240

16/11/2564

-

-

หน ้า 2737

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28832 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย
64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เวชสถล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110242
16/11/2564 -

28833 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชารีย พรหมศิริ

PR2400065110238

16/11/2564

-

-

28834 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (พย64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ เภตรา

PR2400065110239

16/11/2564

-

-

28835 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28836 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28837 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28838 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28839 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28840 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28841 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28842 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28843 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28844 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัณณิตา ปอมทองคํา

PR2400065110267

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทราภรณ เสมรอด

PR2400065110265

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรางคนา จันทวิภาค

PR2400065110266

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา เนียมเงิน

PR2400065110262

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริวรรณ ศรีไหม

PR2400065110263

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรกมล บอผล

PR2400065110264

16/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉภรณ ทองแดง

PR2400065110261

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชพรรณ ดวงทิพย

PR2400065110258

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาณิศา ขําทัพ

PR2400065110259

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนัชภรณ วันชนะ

PR2400065110260

16/11/2564

-

-

หน ้า 2738

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28845 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28846 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28847 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28848 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28849 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28850 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28851 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (พย64)
28852 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28853 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28854 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (พย64)
28855 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (พย64)
28856 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (พย64)
28857 ขออนุมัติจางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 27 ที่นั่ง จํานวน 1
คัน 2 วัน (22-23 พย 64) เดินทางในโครงการเสริมสรางความผูกพันธ
ของบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
28858 ขออนุมัติซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตราชการ ทะเบียน 1กช
637 สําหรับใชในรถจักรยานยนตราชการ ในการติดตอราชการ รับ-สง
เอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ผลพานิช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110255
16/11/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล อัครบุตร

PR2400065110257

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหกร ไชยเจริญ

PR2400065110256

16/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร ประทิทัง

PR2400065110254

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นราวะดี สะและมัด

PR2400065110251

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษบาวรรณ กองศรี

PR2400065110253

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรโชติ ชัยมงคล

PR2400065110252

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนกสุดา พงษวุฒิธรรม

PR2400065110249

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา เชิดชู

PR2400065110250

16/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลิน มาศศิริกุล

PR2400065110248

16/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา รอดสบาย

PR2400065110246

16/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล บุญมี

PR2400065110235

16/11/2564

-

-

PR2400065110268

17/11/2564

-

-

PR2400065110275

19/11/2564

-

-

15,000.00

100.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทอรนเพิลอินเตอรเนฃั่นแนลแทรเวิล
แอนดเทรดดิ้ง จํากัด
100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

หน ้า 2739

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28859 ขออนุมัติจางทําตรายาง ตําแหนงผูบริหาร จํานวน 6 อัน สําหรับใช
ประทับบนเอกสารราชการของคณะการจัดการและการทองเที่ยว
28860 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง 3 รายการ สําหรับซอมแซมรอยแตกราวกัน
น้ํารั่วซึมบริเวณพื้นชั้น 10 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการ
และการทองเที่ยว
28861 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
28862 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
28863 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
28864 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
28865 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
28866 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
28867 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
28868 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
28869 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
28870 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
28871 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
28872 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
600.00
2,274.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

600.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค
2,274.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110271
19/11/2564 PR2400065110276

24/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชญา สิงหสาร

PR2400065110283

25/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงนภา อุดมสุข

PR2400065110284

25/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร จตุพงษ

PR2400065110285

25/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี ปทุมวัฒนเวทย

PR2400065110287

25/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต พรหมทองดี

PR2400065110279

25/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสุตา ทองสิทธิ์

PR2400065110278

25/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสิทธิ์

PR2400065110281

25/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร บุญไทย

PR2400065110282

25/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ นิ่มประภากร

PR2400065110280

25/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ ลืนคํา

PR2400065110286

25/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักษ บัวชื่น

PR2400065110315

26/11/2564

-

-

PR2400065110288

26/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภากร เจริญพักตร

หน ้า 2740

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28873
28874
28875
28876

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110314
26/11/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน ดานเจริญ

PR2400065110316

26/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชธิฐาพงศ อิ่มเอม

PR2400065110313

26/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุสุมา สารภี

PR2400065110303

26/11/2564

-

-

28877 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ งามโชคชัย

PR2400065110304

26/11/2564

-

-

28878 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา วงษสนั่น

PR2400065110305

26/11/2564

-

-

28879 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โกมลวัฒนพงศ

PR2400065110306

26/11/2564

-

-

28880 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร อิ่มแมน

PR2400065110307

26/11/2564

-

-

28881 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิศิรา นาคกุญชร

PR2400065110308

26/11/2564

-

-

28882 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรอยสุดา จันทรสรอย

PR2400065110309

26/11/2564

-

-

28883 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริวรรณ บัณฑิตทัศนานนท

PR2400065110310

26/11/2564

-

-

หน ้า 2741

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28884 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
15,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พรหมศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110312
26/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิธิ พานทอง

PR2400065110311

26/11/2564

-

-

28885 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

28886 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)
28887 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)
28888 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)
28889 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)
28890 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)
28891 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
28892 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
28893 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
28894 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
28895 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
28896 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
28897 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภิญญา จันตะนารี

PR2400065110302

26/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร ยิ่งยง

PR2400065110298

26/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมันทนา พรหมศิริ

PR2400065110300

26/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสรอยหยก เนตรวิเชียร

PR2400065110299

26/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เรืองโชติ

PR2400065110301

26/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชัชนิดา ชลธนพัฒน

PR2400065110297

26/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วัฒมะโน

PR2400065110293

26/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนกร สําริต

PR2400065110294

26/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมภรณ พรมเกตุ

PR2400065110295

26/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธินันท ผสมทรัพย

PR2400065110296

26/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชัญญา ฉลาดนุช

PR2400065110292

26/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัญญา นิลโกศล

PR2400065110289

26/11/2564

-

-

หน ้า 2742

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
28898
28899
28900
28901

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
5,000.00
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางทําปายไวนิล ขนาด 1.7*0.9 เมตร จํานวน 4 ผืน สําหรับ
900.00
ประชาสัมพันธการเขา - ออก อาคารและมาตรการปองกัน COVID-19
ของคณะการจัดการและการทองเที่ยว

28902 ขอความเห็นชอบจัดหาโตะอานหนังสือ จํานวน 20 ตัว
28903 ขอความเห็นชอบจัดหาแมกลมขาเดี่ยวไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
28904 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับซอมแซมของหอพักนิสิต

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงสองศรี ศรีเคลือบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065110290
26/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกษพล ใหมชู

PR2400065110291

26/11/2564

-

-

PR2400065110317

26/11/2564

-

-

PR2400065110318

30/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัชรี สามสี
900.00 เฉพาะเจาะจง ราน PP Sign Maker&Solution

30,000.00
2,500.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR2600065110003
PR2600065110004

04/11/2564
04/11/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

PR2600065110013

08/11/2564

-

-

28905 ขอความเห็นชอบจัดหาพรมอัดเรียบ สีเขียว
28906 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe
Creative Cloud
28907 ขอความเห็นชอบจัดหาอุปกรณเชื่อมตอ ตัวอานการด และกระเปาเก็บ
อุปกรณ
28908 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
28909 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมหลังคาและทอระบายน้ําทิ้งบน
หลังคาหองปฏิบัติการครัว
28910 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองสํานักงาน

5,000.00
16,654.55

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คารเปท ฟอรเต จํากัด
16,654.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

PR2600065110005
PR2600065110034

08/11/2564
15/11/2564

-

-

8,350.00

8,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR2600065110032

15/11/2564

-

-

28911 ขอความเห็นชอบจัดจางออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
28912 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #003/64

35,000.00
9,000.00

44,619.00

44,619.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR2600065110035

16/11/2564

-

-

17,350.00

17,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร

PR2600065110037

17/11/2564

-

-

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR2600065110038

18/11/2564

-

-

PR2600065110042
PR2600065110047

22/11/2564
23/11/2564

-

-

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนธ วงศศุภชัยนิมิต
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

หน ้า 2743

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28913 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #001/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110044
23/11/2564 -

28914 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600065110045

23/11/2564

-

-

28915 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #005/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

PR2600065110049

23/11/2564

-

-

28916 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600065110048

23/11/2564

-

-

28917 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1
28918 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #016/64

6,190.00
5,000.00

6,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค ลิงค จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600065110046
PR2600065110062

23/11/2564
24/11/2564

-

-

28919 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #017/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600065110063

24/11/2564

-

-

28920 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600065110064

24/11/2564

-

-

หน ้า 2744

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28921 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #019/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110065
24/11/2564 -

28922 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #020/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

PR2600065110066

24/11/2564

-

-

28923 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600065110067

24/11/2564

-

-

28924 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #037/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

PR2600065110068

24/11/2564

-

-

28925 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600065110052

24/11/2564

-

-

28926 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #042/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

PR2600065110053

24/11/2564

-

-

28927 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600065110054

24/11/2564

-

-

หน ้า 2745

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28928 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #061/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110057
24/11/2564 -

28929 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600065110058

24/11/2564

-

-

28930 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600065110059

24/11/2564

-

-

28931 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #064/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

PR2600065110060

24/11/2564

-

-

28932 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600065110061

24/11/2564

-

-

28933 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #084/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

PR2600065110050

24/11/2564

-

-

28934 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #086/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพรินทร แดงนอย

PR2600065110055

24/11/2564

-

-

หน ้า 2746

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28935 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #090/64
28936 ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุทําชุด โครงการจัดแสดงผลงานของนิสิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
28937 ขอความเห็นชอบจัดหาพวงหรีด เพื่อใชในงานสวดพระอภิธรรม มารดา
ของประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
28938 ขอความเห็นชอบใหจัดจางตัดชุดและแตงหนา โครงการจัดแสดงผลงาน
ของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
28939 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #038/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณษา ลีเส็ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110056
24/11/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลดา เอี่ยมประดิษฐ

PR2600065110071

24/11/2564

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมบานบึงฟลอรีส

PR2600065110051

24/11/2564

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นางปรานอม อิทธิเกษม 2.นางสาวสิริพร วงษเกตุ PR2600065110070

24/11/2564

-

-

10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600065110072

25/11/2564

-

-

28940 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #091/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

PR2600065110099

25/11/2564

-

-

28941 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #088/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญจพร พานิชอัตรา

PR2600065110083

25/11/2564

-

-

28942 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #087/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรธมณ ทองประเสริฐ

PR2600065110098

25/11/2564

-

-

28943 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

PR2600065110097

25/11/2564

-

-

28944 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600065110095

25/11/2564

-

-
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
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28945 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110093
25/11/2564 -

28946 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600065110091

25/11/2564

-

-

28947 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

PR2600065110089

25/11/2564

-

-

28948 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #029/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัควุฒิ วัฒนะเลิศรัตน

PR2600065110088

25/11/2564

-

-

28949 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600065110087

25/11/2564

-

-

28950 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

PR2600065110086

25/11/2564

-

-

28951 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600065110082

25/11/2564

-

-

28952 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #013/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

PR2600065110081

25/11/2564

-

-

28953 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600065110080

25/11/2564

-

-

28954 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600065110079

25/11/2564

-

-
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28955 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110078
25/11/2564 -

28956 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600065110077

25/11/2564

-

-

28957 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600065110076

25/11/2564

-

-

28958 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

PR2600065110075

25/11/2564

-

-

28959 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #089/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณมน สิริปุญญโชติ

PR2600065110074

25/11/2564

-

-

28960 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #058/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

PR2600065110094

25/11/2564

-

-

28961 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #057/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

PR2600065110092

25/11/2564

-

-

28962 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #056/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600065110090

25/11/2564

-

-

หน ้า 2749

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28963 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #040/64
28964 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64
28965 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันสําหรับพนักงานเดินเอกสาร ประจําเดือน
ธันวาคม
28966 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

15,000.00

400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110073
25/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600065110115

26/11/2564

-

-

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง

PR2600065110129

26/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600065110102

26/11/2564

-

-

28967 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ําดื่ม ประจําเดือนธันวาคม
28968 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

4,800.00
15,000.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600065110128
PR2600065110113

26/11/2564
26/11/2564

-

-

28969 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600065110101

26/11/2564

-

-

28970 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600065110126

26/11/2564

-

-

28971 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

PR2600065110125

26/11/2564

-

-

28972 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600065110124

26/11/2564

-

-

หน ้า 2750

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28973 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110123
26/11/2564 -

28974 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600065110122

26/11/2564

-

-

28975 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600065110119

26/11/2564

-

-

28976 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

PR2600065110118

26/11/2564

-

-

28977 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600065110117

26/11/2564

-

-

28978 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600065110116

26/11/2564

-

-

28979 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600065110112

26/11/2564

-

-

28980 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600065110110

26/11/2564

-

-

28981 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

PR2600065110109

26/11/2564

-

-

หน ้า 2751

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28982 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #080/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110114
26/11/2564 -

28983 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600065110111

26/11/2564

-

-

28984 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600065110107

26/11/2564

-

-

28985 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #077/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

PR2600065110106

26/11/2564

-

-

28986 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564 #076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600065110105

26/11/2564

-

-

28987 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600065110108

26/11/2564

-

-

28988 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600065110104

26/11/2564

-

-

28989 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

PR2600065110103

26/11/2564

-

-

หน ้า 2752

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28990 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับเตรียมจัดแสดงงาน
ศิลปะ โครงการสงผลงานนิสิตเขารวมจัดแสดงผลงานศิลปะในงานแกล
เลอรี่ไนทบางแสน
28991 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองประชุม IC608
28992
28993
28994
28995
28996

ขอความเห็นชอบจัดจางซักผาปูที่นอน
ขอความเห็นชอบจัดจางซอมตูแชเย็น และเตาอบ
ขอความเห็นชอบใหจัดทําเคานเตอรพรอมติดตั้งระบบไฟฟา
ขอความเห็นชอบจัดหาฉากกั้นโตะ ทําจากอะคริลิคสีใส
ขอความเห็นชอบจัดจางตกแตงสวนภายในบริเวณศูนยปฏิบัติการ
โรงแรม
28997 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางซักรีดผาในศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ
เดือนพฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,000.00

5,350.00
11,486.45
12,840.00
93,000.00
3,210.00
60,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปายครบวงจร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065110135
29/11/2564 -

5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR2600065110136

29/11/2564

-

-

PR2600065110027
PR2600065110030
PR2600065110028
PR2600065110039
PR2600065110043

15/11/2564
15/11/2564
15/11/2564
18/11/2564
22/11/2564

-

-

11,486.45 เฉพาะเจาะจง
12,840.00 เฉพาะเจาะจง
93,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด
บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด
พี.เอ.ที.ไฟฟา
ใบสําคัญคางจาย
นางจงรักษ รักแปน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศศิธร อุทุมทอง/ เสนอราคา 2,997 บาท

PR2700065110001

01/11/2021

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข/ เสนอราคา 366.30 บาท

PR2700065110002

01/11/2021

-

-

28999 ขออนุมัติเบิกจัดซื้อยาสมุนไพร-ศูนยบริการการแพทยแผนไทยฯ เดือน
พฤศจิกายน 2564

4,886.00

4,886.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด/ เสนอราคา 4,886 บาท

PR2700065110007

11/11/2021

-

-

29000 ขออนุมัติจางเหมาบริการยานพาหนะ-เดินทางรวมโครงการสืบสาน
ประเพณีพิธีไหวครูและตอเทียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ครั้งที่ 15
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แชมปมหานคร ทราเวล/เสนอ
ราคา 10,000 บาท

PO2700065110001

22/11/2021

-

-

29001 ขออนุมัติซื้อเครื่องหาความชื้น

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีซีดิสทริบิวชั่น จํากัด/เสนอราคา 85,600 PO2700065110006
บาท

23/11/2021

-

-

29002 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH Meter)

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีซี ดิสทริบิวชั่น จํากัด /เสนอราคา
39,000 บาท

23/11/2021

-

-

28998 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสาร

หน ้า 2753

PO2700065110004

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29003 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 5 รายการ (โตะคอมพิวเตอร,ตู
เหล็กบานเลื่อน,ตูใสแฟมแขวน,เกาอี้สํานักงานและตูล็อคเกอร)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
34,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/เสนอราคา 32,000 บาท PO2700065110002 23/11/2021 -

29004 ขออนุมัติจัดซื้อตูบมเชื้อ

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีซี ดิสทริบิวชั่น จํากัด/เสนอราคา
60,000 บาท

PO2700065110005

23/11/2021

-

-

29005 ขออนุมัติสั่งซื้ออางน้ําควบคุมอุณหภูมิ เครื่องกวนสารละลายพรอมให
ความรอนและเครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตําแหนง

76,700.00

76,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีซี ดิสทริบิวชั่น จํากัด/เสนอราคา
76,700 บาท

PO2700065110003

23/11/2021

-

-

29006 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางบุคคลปฏิบัติงานบุคลากรสนับสนุนดาน
แรงงานทางการเกษตรและบริการดานอื่น ๆ ในแปลงเกษตรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

6,080.00

6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คําละมูล

PR2800065110003

01/11/2021

-

-

29007 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800065110001

01/11/2021

-

-

29008 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาชุดทําไอศกรีม ตําบลวัฒนานคร อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 2 เครื่อง
29009 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาตูแชแข็งฝาทึบ ตําบลวัฒนานคร อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 2 เครื่อง
29010 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางซอมแซมเครื่องทําน้ําแข็ง หมายเลข
ครุภัณฑ 580811201000001
29011 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

PR2800065110004

02/11/2021

-

-

25,700.00

25,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด

PR2800065110006

05/11/2021

-

-

PR2800065110010

08/11/2021

-

-

PR2800065110029

10/11/2021

-

-

1,600.00
15,000.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง สรพงษ แอรเซอรวิส
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ สารกาญจน

29012 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ โชติรัตนวรกุล

PR2800065110020

10/11/2021

-

-

29013 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย ภาคภูมิ

PR2800065110011

10/11/2021

-

-

หน ้า 2754

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29014 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ ไชยยันต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110016
10/11/2021 -

29015 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระศักดิ์ แชมจันทึก

PR2800065110019

10/11/2021

-

-

29016 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพรัตน ใจทํา

PR2800065110022

10/11/2021

-

-

29017 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บัวฮมบุรา

PR2800065110013

10/11/2021

-

-

29018 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา กลิ่นจันทร

PR2800065110015

10/11/2021

-

-

29019 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาธร สาประเสริฐ

PR2800065110018

10/11/2021

-

-

29020 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัญญา พัวพันธ

PR2800065110026

10/11/2021

-

-

29021 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวพร ไตรทิพย

PR2800065110021

10/11/2021

-

-

29022 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธกิจ ศรีวิรัตน

PR2800065110028

10/11/2021

-

-

29023 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา จันทรแดง

PR2800065110024

10/11/2021

-

-

หน ้า 2755

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29024 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา ทองดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110023
10/11/2021 -

29025 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณพร กมลคร

PR2800065110014

10/11/2021

-

-

29026 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิตติญา การัมย

PR2800065110017

10/11/2021

-

-

29027 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงษ พยุหสิทธิ์

PR2800065110027

10/11/2021

-

-

29028 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา นาจันทัศ

PR2800065110032

11/11/2021

-

-

29029 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา วงคพุฒ

PR2800065110030

11/11/2021

-

-

29030 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
บัณฑิตจบใหม ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัต พาดี

PR2800065110033

11/11/2021

-

-

29031 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800065110051

17/11/2021

-

-

29032 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูสิน สุขสุทธิ์

PR2800065110037

17/11/2021

-

-

29033 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

PR2800065110048

17/11/2021

-

-

หน ้า 2756

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29034 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110041
17/11/2021 -

29035 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

PR2800065110043

17/11/2021

-

-

29036 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800065110049

17/11/2021

-

-

29037 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800065110044

17/11/2021

-

-

29038 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรายุส ประกอบธรรม

PR2800065110042

17/11/2021

-

-

29039 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800065110047

17/11/2021

-

-

29040 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800065110046

17/11/2021

-

-

29041 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800065110045

17/11/2021

-

-

29042 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800065110038

17/11/2021

-

-

29043 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800065110039

17/11/2021

-

-

หน ้า 2757

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29044 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110040
17/11/2021 -

29045 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภรณ ภูมิลําเนา

PR2800065110050

17/11/2021

-

-

29046 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

PR2800065110069

18/11/2021

-

-

29047 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800065110096

18/11/2021

-

-

29048 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800065110071

18/11/2021

-

-

29049 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800065110068

18/11/2021

-

-

29050 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800065110070

18/11/2021

-

-

29051 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800065110089

18/11/2021

-

-

29052 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800065110090

18/11/2021

-

-

29053 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

PR2800065110092

18/11/2021

-

-

หน ้า 2758

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29054 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110088
18/11/2021 -

29055 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

PR2800065110059

18/11/2021

-

-

29056 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

PR2800065110060

18/11/2021

-

-

29057 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800065110062

18/11/2021

-

-

29058 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

PR2800065110063

18/11/2021

-

-

29059 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800065110064

18/11/2021

-

-

29060 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800065110065

18/11/2021

-

-

29061 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800065110066

18/11/2021

-

-

29062 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน บุญอินทร

PR2800065110058

18/11/2021

-

-

29063 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800065110061

18/11/2021

-

-

หน ้า 2759

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29064 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110067
18/11/2021 -

29065 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800065110079

18/11/2021

-

-

29066 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

PR2800065110080

18/11/2021

-

-

29067 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800065110087

18/11/2021

-

-

29068 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

PR2800065110081

18/11/2021

-

-

29069 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800065110082

18/11/2021

-

-

29070 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800065110083

18/11/2021

-

-

29071 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800065110085

18/11/2021

-

-

29072 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800065110084

18/11/2021

-

-

29073 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ มะเดช

PR2800065110078

18/11/2021

-

-

หน ้า 2760

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29074 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110086
18/11/2021 -

29075 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ

PR2800065110102

18/11/2021

-

-

29076 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา พรสวัสดิ์

PR2800065110100

18/11/2021

-

-

29077 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800065110099

18/11/2021

-

-

29078 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800065110101

18/11/2021

-

-

29079 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800065110104

18/11/2021

-

-

29080 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

PR2800065110098

18/11/2021

-

-

29081 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

PR2800065110103

18/11/2021

-

-

29082 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บัวลิ่ง เฉลิมแสน

PR2800065110056

18/11/2021

-

-

29083 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

PR2800065110057

18/11/2021

-

-

หน ้า 2761

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29084 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทยา บุญไชยมิ่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110054
18/11/2021 -

29085 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

PR2800065110053

18/11/2021

-

-

29086 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

PR2800065110055

18/11/2021

-

-

29087 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800065110076

18/11/2021

-

-

29088 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800065110077

18/11/2021

-

-

29089 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

PR2800065110073

18/11/2021

-

-

29090 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800065110074

18/11/2021

-

-

29091 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

PR2800065110075

18/11/2021

-

-

29092 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800065110093

18/11/2021

-

-

29093 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800065110094

18/11/2021

-

-

หน ้า 2762

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29094 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110095
18/11/2021 -

29095 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800065110097

18/11/2021

-

-

29096 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชชา ทรัพยพลอย

PR2800065110072

18/11/2021

-

-

29097 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ ไชยยันต

PR2800065110128

19/11/2021

-

-

29098 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย ภาคภูมิ

PR2800065110111

19/11/2021

-

-

29099 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระศักดิ์ แชมจันทึก

PR2800065110126

19/11/2021

-

-

29100 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800065110110

19/11/2021

-

-

29101 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

PR2800065110116

19/11/2021

-

-

29102 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

PR2800065110108

19/11/2021

-

-

29103 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800065110112

19/11/2021

-

-

หน ้า 2763

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29104 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110114
19/11/2021 -

29105 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บัวฮมบุรา

PR2800065110119

19/11/2021

-

-

29106 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา นาจันทัศ

PR2800065110125

19/11/2021

-

-

29107 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา กลิ่นจันทร

PR2800065110127

19/11/2021

-

-

29108 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัต พาดี

PR2800065110122

19/11/2021

-

-

29109 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ สารกาญจน

PR2800065110124

19/11/2021

-

-

29110 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงษ พยุหสิทธิ์

PR2800065110123

19/11/2021

-

-

29111 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาธร สาประเสริฐ

PR2800065110121

19/11/2021

-

-

29112 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800065110109

19/11/2021

-

-

29113 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800065110107

19/11/2021

-

-

หน ้า 2764

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29114 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัญญา พัวพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110132
19/11/2021 -

29115 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวพร ไตรทิพย

PR2800065110131

19/11/2021

-

-

29116 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธกิจ ศรีวิรัตน

PR2800065110133

19/11/2021

-

-

29117 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800065110105

19/11/2021

-

-

29118 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา วงคพุฒ

PR2800065110113

19/11/2021

-

-

29119 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา จันทรแดง

PR2800065110117

19/11/2021

-

-

29120 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา ทองดี

PR2800065110115

19/11/2021

-

-

29121 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณพร กมลคร

PR2800065110118

19/11/2021

-

-

29122 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิตติญา การัมย

PR2800065110120

19/11/2021

-

-

29123 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ โชติรัตนวรกุล

PR2800065110130

19/11/2021

-

-

หน ้า 2765

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29124 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065110129
19/11/2021 -

29125 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800065110135

19/11/2021

-

-

29126 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขจาริน ญาณสิรินิธิ

PR2800065110139

23/11/2021

-

-

29127 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณฑา ธีรานันท

PR2800065110136

23/11/2021

-

-

29128 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ คนยืน

PR2800065110137

23/11/2021

-

-

29129 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสิริ แกวมะดัน

PR2800065110138

23/11/2021

-

-

29130 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดจางทําปายไวนิลโครงการทําบุญเนื่องใน
วันคลายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
29131 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมทอน้ําหยด ที่ฟารมเกษตร

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง รานลานแชมปอิงคเจ็ท

PR2800065110140

24/11/2021

-

-

PR2800065110141

30/11/2021

-

-

PR3300065110029

10/11/2021

-

-

PR3300065110030

10/11/2021

-

-

29132 เพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน
29133 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

213.40
15,000.00

5,000.00

213.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัดสาขาอรัญ
ประเทศ
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐินันท ทองพราว

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา ผลใหญ

หน ้า 2766

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29134 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวโรดม สุนา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110015
10/11/2021 -

29135 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา สาวทิม

PR3300065110025

10/11/2021

-

-

29136 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวพา รีไพโรจน

PR3300065110026

10/11/2021

-

-

29137 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเมศร บัวผาย

PR3300065110021

10/11/2021

-

-

29138 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย ชัยชุมพร

PR3300065110011

10/11/2021

-

-

29139 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ รักศิลป

PR3300065110019

10/11/2021

-

-

29140 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน สมบัติ

PR3300065110018

10/11/2021

-

-

29141 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ ออนละมูล

PR3300065110017

10/11/2021

-

-

29142 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอติพร บัวแกว

PR3300065110028

10/11/2021

-

-

29143 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภธิดา สมัยกุล

PR3300065110027

10/11/2021

-

-

หน ้า 2767

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29144 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวิชญ คุณประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110023
10/11/2021 -

29145 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติพาน สายทอง

PR3300065110022

10/11/2021

-

-

29146 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมานิกา บัวคง

PR3300065110024

10/11/2021

-

-

29147 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ชอชอย

PR3300065110014

10/11/2021

-

-

29148 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวัน สุวรรณะ

PR3300065110012

10/11/2021

-

-

29149 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตภากรณ จอยชัย

PR3300065110013

10/11/2021

-

-

29150 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา กลั่นเงิน

PR3300065110020

10/11/2021

-

-

29151 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ถาวรผล

PR3300065110037

16/11/2021

-

-

29152 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300065110052

16/11/2021

-

-

29153 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300065110034

16/11/2021

-

-

หน ้า 2768

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29154 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110049
16/11/2021 -

29155 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300065110039

16/11/2021

-

-

29156 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300065110040

16/11/2021

-

-

29157 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

PR3300065110042

16/11/2021

-

-

29158 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300065110044

16/11/2021

-

-

29159 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300065110046

16/11/2021

-

-

29160 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

PR3300065110041

16/11/2021

-

-

29161 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

PR3300065110038

16/11/2021

-

-

29162 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

PR3300065110043

16/11/2021

-

-

29163 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

PR3300065110035

16/11/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

หน ้า 2769

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29164 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110045
16/11/2021 -

29165 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300065110036

16/11/2021

-

-

29166 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300065110057

16/11/2021

-

-

29167 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

PR3300065110059

16/11/2021

-

-

29168 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

PR3300065110053

16/11/2021

-

-

29169 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300065110060

16/11/2021

-

-

29170 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300065110063

16/11/2021

-

-

29171 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300065110064

16/11/2021

-

-

29172 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300065110061

16/11/2021

-

-

29173 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

PR3300065110054

16/11/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู

หน ้า 2770

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29174 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110055
16/11/2021 -

29175 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

PR3300065110058

16/11/2021

-

-

29176 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยนุช ลินลา

PR3300065110062

16/11/2021

-

-

29177 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300065110051

16/11/2021

-

-

29178 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300065110050

16/11/2021

-

-

29179 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300065110048

16/11/2021

-

-

29180 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300065110047

16/11/2021

-

-

29181 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300065110056

16/11/2021

-

-

29182 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพร อรัญนาจ

PR3300065110090

17/11/2021

-

-

29183 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300065110092

17/11/2021

-

-

หน ้า 2771

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29184 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110093
17/11/2021 -

29185 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ ทองมา

PR3300065110094

17/11/2021

-

-

29186 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300065110091

17/11/2021

-

-

29187 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

PR3300065110085

17/11/2021

-

-

29188 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

PR3300065110080

17/11/2021

-

-

29189 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300065110088

17/11/2021

-

-

29190 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

PR3300065110081

17/11/2021

-

-

29191 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300065110082

17/11/2021

-

-

29192 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300065110083

17/11/2021

-

-

29193 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300065110086

17/11/2021

-

-

หน ้า 2772

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29194 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110087
17/11/2021 -

29195 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทียนขวัญ แรงสืบสิน

PR3300065110089

17/11/2021

-

-

29196 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300065110084

17/11/2021

-

-

29197 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

PR3300065110103

17/11/2021

-

-

29198 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300065110101

17/11/2021

-

-

29199 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300065110102

17/11/2021

-

-

29200 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300065110104

17/11/2021

-

-

29201 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300065110105

17/11/2021

-

-

29202 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300065110106

17/11/2021

-

-

29203 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

PR3300065110109

17/11/2021

-

-

หน ้า 2773

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29204 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110110
17/11/2021 -

29205 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ แกวตุมกา

PR3300065110107

17/11/2021

-

-

29206 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300065110108

17/11/2021

-

-

29207 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300065110098

17/11/2021

-

-

29208 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300065110099

17/11/2021

-

-

29209 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300065110097

17/11/2021

-

-

29210 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ

PR3300065110100

17/11/2021

-

-

29211 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300065110095

17/11/2021

-

-

29212 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300065110072

17/11/2021

-

-

29213 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300065110074

17/11/2021

-

-

หน ้า 2774

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29214 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110073
17/11/2021 -

29215 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300065110070

17/11/2021

-

-

29216 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300065110071

17/11/2021

-

-

29217 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300065110112

17/11/2021

-

-

29218 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

PR3300065110114

17/11/2021

-

-

29219 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300065110115

17/11/2021

-

-

29220 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300065110113

17/11/2021

-

-

29221 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300065110111

17/11/2021

-

-

29222 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

PR3300065110067

17/11/2021

-

-

29223 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300065110065

17/11/2021

-

-

หน ้า 2775

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29224 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110066
17/11/2021 -

29225 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300065110076

17/11/2021

-

-

29226 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300065110078

17/11/2021

-

-

29227 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300065110079

17/11/2021

-

-

29228 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300065110077

17/11/2021

-

-

29229 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

PR3300065110075

17/11/2021

-

-

29230 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวโรดม สุนา

PR3300065110125

18/11/2021

-

-

29231 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวินัย ถาวรสาลี

PR3300065110116

18/11/2021

-

-

29232 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา ผลใหญ

PR3300065110135

18/11/2021

-

-

29233 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา กลั่นเงิน

PR3300065110120

18/11/2021

-

-

หน ้า 2776

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29234 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตภากรณ จอยชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110123
18/11/2021 -

29235 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวัน สุวรรณะ

PR3300065110122

18/11/2021

-

-

29236 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ชอชอย

PR3300065110124

18/11/2021

-

-

29237 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมานิกา บัวคง

PR3300065110129

18/11/2021

-

-

29238 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติพาน สายทอง

PR3300065110127

18/11/2021

-

-

29239 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวิชญ คุณประเสริฐ

PR3300065110128

18/11/2021

-

-

29240 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภธิดา สมัยกุล

PR3300065110132

18/11/2021

-

-

29241 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอติพร บัวแกว

PR3300065110133

18/11/2021

-

-

29242 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐินันท ทองพราว

PR3300065110134

18/11/2021

-

-

29243 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ ออนละมูล

PR3300065110117

18/11/2021

-

-

หน ้า 2777

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29244 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน สมบัติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065110118
18/11/2021 -

29245 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา สาวทิม

PR3300065110130

18/11/2021

-

-

29246 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ รักศิลป

PR3300065110119

18/11/2021

-

-

29247 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย ชัยชุมพร

PR3300065110121

18/11/2021

-

-

29248 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเมศร บัวผาย

PR3300065110126

18/11/2021

-

-

29249 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวพา รีไพโรจน

PR3300065110131

18/11/2021

-

-

29250 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขวิช ตันเจริญ

PR3300065110136

23/11/2021

-

-

29251 ขออนุมัติคาซอมเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
เนื่องจากเครื่องสํารองไฟแบตเตอรี่หมดไมสามารถใชงานได

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่เสนอ
2,140.00 บาท

01/11/2021

PR360006511 0006

-

825.00

825.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ราคาที่
เสนอ 825.00 บาท

01/11/2021

PR360006511 0007

-

29252 ขออนุมัติจัดจางเขาเลมสันกาว จํานวน 11 เลม เพื่อใชสําหรับการ
สําเนาเอกสารรายงานการประเมินตนเองในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน ปงบ 2564 สงสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

หน ้า 2778

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29253 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ- อุปกรณสําหรับปฏิบัติการในรายวิชาสาขา
กายภาพบําบัด

29254 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณสําหรับปฏิบัติการในรายวิชาสาขากายภาพบําบัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,500.00

18,861.05

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จํากัด ราคาที่เสนอ
3,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/11/2021
PR360006511 0004

18,861.05 เฉพาะเจาะจง บางแสนบิวตี้มารท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอร จํา 01/11/2021
กัด,ราน20 บาท(บางแสน),รานเจียบฮวด,รานเฮ
งยงไถ,แสงจันทรพานิช,รานบูท,ราน เบบี้มารท รี
เทล จํากัด(สาขา003),บริษัท ทเวนตี้โฟร ชอปปง
จํากัด,หจก.บางแสนเบเกอร,บริษัท ดีฟารมาซี
จํากัด ราคาที่เสนอ 18,861.05 บาท

-

01/11/2021

PR360006511 0001

-

29255 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8 รายการ เพื่อใชในการ
เรียนการสอนรายวิชา 680201 Systemic Human Gross Anatomy
II (มหกายวิภาคศาสตร)

861.39

29256 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68449359 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.ศรีอรุณ)

2,498.45

2,498.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่เสนอ
2,498.45 บาท

01/11/2021

PR360006511 0003

-

29257 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 31 รายการ เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของสาขาเทคนิการแพทย
(สวนกลาง 406)

7,870.62

7,870.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ
7,870.62 บาท

01/11/2021

PR360006511 0002

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

03/11/2021

PR360006511 0017

-

29258 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

861.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ
861.39 บาท

PR360006511 0005

หน ้า 2779

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29259 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 54 เลม โครงการฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 18 มีนาคม 2565 (กุลธราสํารองจาย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,869.90

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,869.90 เฉพาะเจาะจง ยลดา วรดิถี ราคาที่เสนอ 4,869.90 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
05/11/2021
PR360006511 0025

29260 จัดซื้อโตะทํางาน เกาอี้สํานักงานและตูลิ้นชัก จํานวน 3 ชุด

30,270.00

30,270.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ ฤทธิ์กันโต ราคาที่เสนอ
30,270.00 บาท

08/11/2021

PO360006511 0002

-

29261 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 7 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา Hematology II ,รายวิชา Urine and body
fluid และ รายวิชา Clinical bacteria

17,480.00

17,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ราคาที่
เสนอ 17,480.00 บาท

08/11/2021

PR360006511 0033

-

29262 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 7 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา Hematology 2 (อ.นัฐพล)

14,700.00

14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด ราคาที่เสนอ
14,700.00 บาท

08/11/2021

PR360006511 0031

-

29263 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชในการเรียน
รายวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว(งานพัสดุ)

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่เสนอ
2,675.00 บาท

09/11/2021

PR360006511 0037

-

29264 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 30 เลม เพื่อใชสําหรับ
การจัดโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 2 ประจําป
การศึกษา 2564 วันที่ 15 พฤศจิกายน - วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (กุล
ธราสํารองจาย)

3,375.00

3,375.00 เฉพาะเจาะจง ยลดา วรดิถี ราคาที่เสนอ 3,375.00 บาท

09/11/2021

PR360006511 0038

-

29265 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญวรัตน สงงามสุข ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

10/11/2021

PR360006511 0046

-

หน ้า 2780

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29266 ขอออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรานันท เลิศเรือนแกว ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
10/11/2021
PR360006511 0041

29267 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิษพงษ ดีสุด ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

10/11/2021

PR360006511 0047

-

29268 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษาจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากร ออนสอาด ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

10/11/2021

PR360006511 0050

-

29269 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษาจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ จันทะอุมเมา ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

10/11/2021

PR360006511 0048

-

29270 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษาจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อิศราภรณ รัตนโยธิน ราคาที่เสนอ 5,000.00 10/11/2021
บาท

PR360006511 0049

-

29271 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลยา วงศมาก ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0042

-

29272 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรญา ทองปลิว ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0043

-

หน ้า 2781

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29273 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต แกววิเศษ ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
10/11/2021
PR360006511 0044

29274 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหมจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทภา ควรหา ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0052

-

29275 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหมจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรชา พุชชงค ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

10/11/2021

PR360006511 0053

-

29276 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหมจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาลินี พงษปทม ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0051

-

29277 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา วงศณรัตน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0040

-

29278 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาวดี ปลื้มผล ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0055

-

29279 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนจํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุทัยวรรณ วัชวาทิน ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR360006511 0054

-

หน ้า 2782

10/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29280 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา อัมพานนท ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
10/11/2021
PR360006511 0059

29281 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา ทองเชื้อสาย ราคาที่เสนอ 15,000.00 10/11/2021
บาท

PR360006511 0060

-

29282 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา วิไลวรรณ ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0058

-

29283 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรําพึง ค้ําชู ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

10/11/2021

PR360006511 0057

-

29284 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ เนตรสงคราม ราคาที่เสนอ 9,000.00 10/11/2021
บาท

PR360006511 0056

-

29285 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยาภรณ สังขเงิน ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 10/11/2021

PR360006511 0045

-

29286 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ วงษปาน ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR360006511 0069

-

หน ้า 2783

11/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29287 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ใจกวาง ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
11/11/2021
PR360006511 0071

29288 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ประจงจัด ราคาที่เสนอ 5,000.00 11/11/2021
บาท

PR360006511 0076

-

29289 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันตฤทัย กันภัย ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 11/11/2021

PR360006511 0077

-

29290 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สลิลทิพย เรียงสันเทียะ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

11/11/2021

PR360006511 0062

-

29291 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท เผยกลาง ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

11/11/2021

PR360006511 0061

-

29292 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย จุราเพชร ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 11/11/2021

PR360006511 0063

-

29293 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

PR360006511 0068

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญารักษ ศรีทา ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

หน ้า 2784

11/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29294 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชกานต แกวโกมล ราคาที่เสนอ 15,000.00 11/11/2021
PR360006511 บาท
0066

29295 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน อารีย ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

11/11/2021

PR360006511 0067

-

29296 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจิรา ศิริสวัสดิ์ ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

11/11/2021

PR360006511 0074

-

29297 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควรรษ สมานมิตร ราคาที่เสนอ 15,000.00 11/11/2021
บาท

PR360006511 0073

-

29298 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย นูทอง ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

11/11/2021

PR360006511 0075

-

29299 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา เลาะหมุด ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

11/11/2021

PR360006511 0065

-

29300 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรักษ บุญเกิด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

11/11/2021

PR360006511 0064

-

หน ้า 2785

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29301 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกานดา อยูดี ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
11/11/2021
PR360006511 0072

29302 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสชนก ศรีศักดาภาพ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

11/11/2021

PR360006511 0070

-

29303 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 14/11/2021

PR360006511 0110

-

29304 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0080

-

29305 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่เสนอ 5,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0113

-

29306 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่เสนอ 5,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0115

-

29307 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR360006511 0109

-

หน ้า 2786

14/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29308 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่เสนอ 5,000.00 14/11/2021
PR360006511 บาท
0114

29309 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่เสนอ 5,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0116

-

29310 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 14/11/2021

PR360006511 0111

-

29311 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 14/11/2021

PR360006511 0108

-

29312 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0112

-

29313 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0101

-

29314 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 14/11/2021

PR360006511 0097

-

หน ้า 2787

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29315 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 14/11/2021
PR360006511 0089

29316 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

14/11/2021

PR360006511 0092

-

29317 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริลักษณ ออนละมาย ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0099

-

29318 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0105

-

29319 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0096

-

29320 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

14/11/2021

PR360006511 0103

-

29321 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่เสนอ 15,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0098

-

หน ้า 2788

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29322 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
14/11/2021
PR360006511 0095

29323 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0093

-

29324 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0094

-

29325 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0104

-

29326 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

14/11/2021

PR360006511 0088

-

29327 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0100

-

29328 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0090

-

หน ้า 2789

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29329 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

29330 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

29331 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
14/11/2021
PR360006511 0091

14/11/2021

PR360006511 0106

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปาริฉัตร โอทาน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 14/11/2021

PR360006511 0087

-

29332 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0079

-

29333 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

14/11/2021

PR360006511 0086

-

29334 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

14/11/2021

PR360006511 0083

-

29335 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่เสนอ 9,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0082

-

หน ้า 2790

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29336 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่เสนอ 9,000.00 14/11/2021
PR360006511 บาท
0078

29337 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่เสนอ 9,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0085

-

29338 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 14/11/2021

PR360006511 0084

-

29339 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่เสนอ 9,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0081

-

29340 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

14/11/2021

PR360006511 0102

-

29341 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่เสนอ 5,000.00 14/11/2021
บาท

PR360006511 0107

-

29342 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากร ออนสอาด ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR360006511 0144

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

หน ้า 2791

21/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29343 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญวรัตน สงงามสุข ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
21/11/2021
PR360006511 0146

29344 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ จันทะอุมเมา ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

21/11/2021

PR360006511 0142

-

29345 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยาภรณ สังขเงิน ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 21/11/2021

PR360006511 0145

-

29346 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อิศราภรณ รัตนโยธิน ราคาที่เสนอ 5,000.00 21/11/2021
บาท

PR360006511 0143

-

29347 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิษพงษ ดีสุด ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

21/11/2021

PR360006511 0147

-

29348 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทภา ควรหา ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 21/11/2021

PR360006511 0140

-

29349 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรชา พุชชงค ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR360006511 0141

-

หน ้า 2792

21/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29350 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลยา วงศมาก ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 21/11/2021
PR360006511 0148

29351 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาลินี พงษปทม ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 21/11/2021

PR360006511 0139

-

29352 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาวดี ปลื้มผล ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 21/11/2021

PR360006511 0138

-

29353 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรานันท เลิศเรือนแกว ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

21/11/2021

PR360006511 0151

-

29354 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุทัยวรรณ วัชวาทิน ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

21/11/2021

PR360006511 0137

-

29355 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรญา ทองปลิว ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 21/11/2021

PR360006511 0149

-

29356 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา วงศณรัตน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 21/11/2021

PR360006511 0150

-

หน ้า 2793

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29357 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 13
รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอปฏิบัติการ
จัดการครัวและอุปกรณสําหรับการบริการอาหาร ปการศึกษา 2564
เทอม 2

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,860.35

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
8,860.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหาครุภัณฑการแพทย จํากัด,บริษัท
23/11/2021
PR360006511 มงกุฎเวชภัณฑ จํากัด ราคาที่เสนอ 8,860.35 บาท
0156

29358 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 39
รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ ปฏิบัติการ
จัดการครัวและอุปกรณสําหรับการบริการอาหาร (วันที่ 1 ธันวาคม
2564)

2,486.00

2,486.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่เสนอ 2,486.00 บาท

23/11/2021

PR360006511 0152

-

29359 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 39
รายการเพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ ปฏิบัติการ
จัดการครัวและอุปกรณสําหรับการบริการอาหาร (วันที่ 25 ธันวาคม
2564)

2,486.00

2,486.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่เสนอ 2,486.00 บาท

23/11/2021

PR360006511 0155

-

29360 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 39
รายการเพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ ปฏิบัติการ
จัดการครัวและอุปกรณสําหรับการบริการอาหาร (วันที่ 22ธันวาคม
2564)

2,486.00

2,486.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่เสนอ 2,486.00 บาท

23/11/2021

PR360006511 0154

-

29361 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่เสนอ 9,000.00 23/11/2021
บาท

PR360006511 0159

-

29362 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

23/11/2021

PR360006511 0158

-

29363 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

23/11/2021

PR360006511 0160

-

หน ้า 2794

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29364 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 23/11/2021
PR360006511 0157

29365 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

23/11/2021

PR360006511 0161

-

29366 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 42
รายการเพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ ปฏิบัติการ
จัดการครัวและอุปกรณสําหรับการบริการอาหาร (วันที่ 8 ธันวาคม
2564)

2,502.00

2,502.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่เสนอ 2,502.00 บาท

23/11/2021

PR360006511 0153

-

29367 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0211

-

29368 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ เนตรสงคราม ราคาที่เสนอ 9,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0232

-

29369 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0209

-

29370 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0208

-

หน ้า 2795

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29371 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
28/11/2021
PR360006511 0210

29372 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาสิริ เลี่ยมทอง ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0229

-

29373 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัณตรี วงศทรายทอง ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0227

-

29374 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นูทอง ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0231

-

29375 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0187

-

29376 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 5,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0189

-

29377 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR360006511 0188

-

หน ้า 2796

28/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29378 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่เสนอ 5,000.00 28/11/2021
PR360006511 บาท
0190

29379 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0191

-

29380 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย จุราเพชร ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0239

-

29381 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0205

-

29382 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0203

-

29383 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0206

-

29384 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0197

-

หน ้า 2797

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29385 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
28/11/2021
PR360006511 0198

29386 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0201

-

29387 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0199

-

29388 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0200

-

29389 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0204

-

29390 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0202

-

29391 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมา มุงรายกลาง ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR360006511 0225

-

หน ้า 2798

28/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29392 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชุติมา รักษาวงศ ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
PR360006511 บาท
0219

29393 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พฤษภา งามประเสริฐ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0218

-

29394 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เจนจิรา สมานจิตร ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0226

-

29395 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา บุราณรัตน ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0223

-

29396 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวดี ใจซื่อ ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0217

-

29397 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา อยูดี ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0221

-

29398 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินทรา คงเมือง ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0220

-

หน ้า 2799

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29399 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชุมวงค ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
PR360006511 บาท
0224

29400 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย สอาดรัตน ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0222

-

29401 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0176

-

29402 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา อัมพานนท ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0235

-

29403 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา ทองเชื้อสาย ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0236

-

29404 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา วิไลวรรณ ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0234

-

29405 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิวิณี อินไชยสี ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0180

-

หน ้า 2800

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29406 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่เสนอ 15,000.00 28/11/2021
PR360006511 บาท
0177

29407 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0178

-

29408 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0183

-

29409 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0182

-

29410 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0179

-

29411 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0184

-

29412 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0181

-

หน ้า 2801

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29413 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 28/11/2021
PR360006511 0186

29414 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่เสนอ 9,000.00 28/11/2021
บาท

PR360006511 0195

-

29415 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0193

-

29416 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0192

-

29417 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0194

-

29418 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 28/11/2021

PR360006511 0196

-

29419 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทวีพร พลาดิศัยเลิศ ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR360006511 0214

-

หน ้า 2802

28/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29420 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช กาญจนศศิวิมล ราคาที่เสนอ 9,000.00 28/11/2021
PR360006511 บาท
0213

29421 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนวลจันทร ทองระอา ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0215

-

29422 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงเพิ่ม ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0216

-

29423 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา โมลี ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0212

-

29424 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สลิลทิพย เรียงสันเทียะ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0238

-

29425 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท เผยกลาง ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

28/11/2021

PR360006511 0237

-

29426 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรําพึง ค้ําชู ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

28/11/2021

PR360006511 0233

-

หน ้า 2803

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29427 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

29428 ขออนุมัติจัดซื้อชุดหนอนพยาธิ Helminths จํานวน 9 รายการ เพื่อใช
สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68222359 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
คลินิก สาขาเทคนิคการแพทย ป 2

13,500.00

29429 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

9,000.00

29430 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงในการเรียนการสอน จํานวน 41
รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 68630561
หลักการจัดการบริหารการอาหาร ปการศึกษา 2564 เทอม 2 ในวันที่ 1
ธันวาคม 2564 (งานพัสดุ)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 28/11/2021
PR360006511 0207

13,500.00 เฉพาะเจาะจง คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท

29/11/2021

PR360006511 0257

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ใจกวาง ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

29/11/2021

PR360006511 0250

-

4,183.00

4,183.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขาเดอะ
คริสตัล สาขาที่ 00120 ราคาที่เสนอ 4,183.00
บาท

29/11/2021

PR360006511 0240

-

29431 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการทําบุญอุทิศสวนกุศล จํานวน 3 รายการ
เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลแกผูอุทิศรางกายเพื่อ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564

2,130.00

2,130.00 เฉพาะเจาะจง แมประภาสังฆภัณฑ,บริษัท ทเวนตี้โฟร ชอปปง
จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคาที่เสนอ 2,130.00
บาท

29/11/2021

PR360006511 0242

-

29432 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ วงษปาน ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

29/11/2021

PR360006511 0248

-

29433 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสชนก ศรีศักดาภาพ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

29/11/2021

PR360006511 0249

-

หน ้า 2804

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29434 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นาตาลี ซีกเลอร ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 29/11/2021
PR360006511 0228

29435 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ประจงจัด ราคาที่เสนอ 5,000.00 29/11/2021
บาท

PR360006511 0255

-

29436 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันตฤทัย กันภัย ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 29/11/2021

PR360006511 0256

-

29437 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภรณ ประดิษฐพงษ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

29/11/2021

PR360006511 0230

-

29438 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญารักษ ศรีทา ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

29/11/2021

PR360006511 0247

-

29439 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชกานต แกวโกมล ราคาที่เสนอ 15,000.00 29/11/2021
บาท

PR360006511 0245

-

29440 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน อารีย ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

PR360006511 0246

-

หน ้า 2805

29/11/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29441 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจิรา ศิริสวัสดิ์ ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
29/11/2021
PR360006511 0253

29442 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควรรษ สมานมิตร ราคาที่เสนอ 15,000.00 29/11/2021
บาท

PR360006511 0252

-

29443 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย นูทอง ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

29/11/2021

PR360006511 0254

-

29444 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา เลาะหมุด ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

29/11/2021

PR360006511 0244

-

29445 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรักษ บุญเกิด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

29/11/2021

PR360006511 0243

-

29446 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลบานคาย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกานดา อยูดี ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

29/11/2021

PR360006511 0251

-

29447 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 12
รายการ เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน หัวขอ โภชนาการและ
อาหารเฉพาะโรคปการศึกษา 2564 เทอม 2 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564

953.00

29/11/2021

PR360006511 0241

-

953.00 เฉพาะเจาะจง รานนองโฟกัส ราคาที่เสนอ 953.00 บาท

หน ้า 2806

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29448 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

29449 ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป 2565 (เพิ่มเติม) (6351)

2,476.00

29450 ขออนุมัติจัดซื้อรางไมสักสําหรับทํายาลูกกลอน จํานวน 14 อัน (3115)

30,000.00

2,800.00

29451 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเอกสารอิเล็คโทรนิค แปลนอาคาร
ปฏิบัติการ เภสัชกรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา
29452 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน สําหรับสํานักงานคณบดี คณะ
เภสัชศาตร (2109)

35,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต แกววิเศษ ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

2,476.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
30/11/2021
PR360006511 0259

PR3700065100144

01/11/2564

-

-

30,000.00 เฉพาะเจาะจง เซาทอีสท เอ็นเตอรไพรส

PR3700065100050

01/11/2564

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส

PR3700065110011

03/11/2564

-

-

PR3700065110012

05/11/2564

-

-

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

29453 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง Scan canon
DR-C225W (2122)

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกาสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิรค จํากัด

PR3700065110013

05/11/2564

-

-

29454 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรศัพท จํานวน 2 เครื่อง (2264)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700065110066

12/11/2564

-

-

29455 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องอานบารโคด จํานวน 1 เครื่อง (2260)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700065110067

12/11/2564

-

-

29456 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องลดความชื้น จํานวน 1 เครื่อง (2267)

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

PR3700065110074

12/11/2564

-

-

หน ้า 2807

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29457 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง จํานวน 1 งาน
(3106)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110075
15/11/2564 -

29458 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศประจําอาคารปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนและหองปฏิบัติการผลิตยา (2152)

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR3700065110065

16/11/2564

-

-

29459 ขออนุมัติจัดซื้อเสนใยแกวนําแสง (fiber bundle) เครื่องเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมในสภาพจริง (RT-PCR) (3115)

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาไลติค เยนา ฟารอีสต (ประเทศไทย)
จํากัด

PR3700065110082

16/11/2564

-

-

29460 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมเครื่องเคลือบฟลมเม็ดยา จํานวน 1 งาน
(3106)

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาซูติคอลสแอนดเมดิคอลซัพพลาย
จํากัด

PR3700065110084

17/11/2564

-

-

29461 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน จํานวน 6 รายการ(2109)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700065110083

17/11/2564

-

-

29462 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณสํานักงานสําหรับงานบริหารงานทั่วไป จํานวน
22 รายการ (2109)

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR3700065110085

17/11/2564

-

-

29463 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (37ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลิสรา โพธิปฐม

PR3700065110094

17/11/2564

-

-

29464 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ( 7ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700065110114

17/11/2564

-

-

29465 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (1 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700065110108

17/11/2564

-

-

29466 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (10 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิวิมล ภูขันซาย

PR3700065110117

17/11/2564

-

-

หน ้า 2808

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29467 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (11ต.มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิเษก เกตุวัตถา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110118
17/11/2564 -

29468 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (12 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700065110119

17/11/2564

-

-

29469 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (13 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700065110120

17/11/2564

-

-

29470 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (14 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700065110121

17/11/2564

-

-

29471 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (15 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

PR3700065110122

17/11/2564

-

-

29472 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (16 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700065110123

17/11/2564

-

-

29473 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (17 ต.มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญเวทย รองศิริคง

PR3700065110124

17/11/2564

-

-

29474 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (2 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700065110109

17/11/2564

-

-

29475 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (3 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700065110110

17/11/2564

-

-

29476 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (32ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700065110089

17/11/2564

-

-

หน ้า 2809

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29477 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (33ต.หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110090
17/11/2564 -

29478 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (34ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700065110091

17/11/2564

-

-

29479 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (35ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

PR3700065110092

17/11/2564

-

-

29480 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (36ต.หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สโรชา เจริญสุข

PR3700065110093

17/11/2564

-

-

29481 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (38ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700065110095

17/11/2564

-

-

29482 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (39ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700065110096

17/11/2564

-

-

29483 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (4 ต.มะขามหยง)

15,000.00

PR3700065110111

17/11/2564

-

-

29484 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (40 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

PR3700065110097

17/11/2564

-

-

29485 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (41 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

PR3700065110098

17/11/2564

-

-

29486 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (42 ต.หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700065110099

17/11/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

หน ้า 2810

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29487 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (43 ต.หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามญชุ พนภัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110100
17/11/2564 -

29488 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (44 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700065110101

17/11/2564

-

-

29489 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (45 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700065110102

17/11/2564

-

-

29490 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (46 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700065110103

17/11/2564

-

-

29491 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (47 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700065110104

17/11/2564

-

-

29492 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (48 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700065110105

17/11/2564

-

-

29493 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (49 ต.มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร พุฒทรัตน

PR3700065110106

17/11/2564

-

-

29494 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (5 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

PR3700065110112

17/11/2564

-

-

29495 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (50 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700065110107

17/11/2564

-

-

29496 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (6 ต.มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700065110113

17/11/2564

-

-

หน ้า 2811

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29497 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (8 ต.มะขามหยง)
29498 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (9 ต.มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รินทรลิตา จิโรชวิสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110115
17/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700065110116

17/11/2564

-

-

PR3700065110126

18/11/2564

-

-

29499 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

29500 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (9 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700065110134

18/11/2564

-

-

29501 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700065110136

18/11/2564

-

-

29502 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700065110137

18/11/2564

-

-

29503 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

PR3700065110138

18/11/2564

-

-

29504 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700065110139

18/11/2564

-

-

29505 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (15 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700065110140

18/11/2564

-

-

29506 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (16 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายออมสิน รุงแจง

PR3700065110141

18/11/2564

-

-

หน ้า 2812

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29507 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (17 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิษา ภูศรีฤทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110142
18/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลาวัสถ สินเจริญทวีโชติ

PR3700065110143

18/11/2564

-

-

29508 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (18 ทาบุญมี)

15,000.00

29509 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (19 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700065110144

18/11/2564

-

-

29510 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700065110127

18/11/2564

-

-

29511 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (20 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700065110145

18/11/2564

-

-

29512 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (21 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลัคนา วิริยภิญโญ

PR3700065110146

18/11/2564

-

-

29513 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (22 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทพัทธ พรมนอย

PR3700065110147

18/11/2564

-

-

29514 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (23 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700065110148

18/11/2564

-

-

29515 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (24 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา คูณพิทักษสกุล

PR3700065110149

18/11/2564

-

-

29516 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

PR3700065110150

18/11/2564

-

-

หน ้า 2813

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29517 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110151
18/11/2564 -

29518 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700065110152

18/11/2564

-

-

29519 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

PR3700065110153

18/11/2564

-

-

29520 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700065110154

18/11/2564

-

-

29521 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700065110128

18/11/2564

-

-

29522 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (30 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณทิพย ผสมทรัพย

PR3700065110155

18/11/2564

-

-

29523 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

PR3700065110156

18/11/2564

-

-

29524 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700065110157

18/11/2564

-

-

29525 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700065110158

18/11/2564

-

-

29526 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (34 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

PR3700065110159

18/11/2564

-

-

หน ้า 2814

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29527 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (35 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110160
18/11/2564 -

29528 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (36 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700065110161

18/11/2564

-

-

29529 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (37 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700065110162

18/11/2564

-

-

29530 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (38 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700065110163

18/11/2564

-

-

29531 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (39 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

PR3700065110164

18/11/2564

-

-

29532 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (4 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีพันธุ ผสมทรัพย

PR3700065110129

18/11/2564

-

-

29533 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (40 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700065110165

18/11/2564

-

-

29534 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (41 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประกาย เนื่องจํานงค

PR3700065110166

18/11/2564

-

-

29535 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (42 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจิรา ชิวปรีชา

PR3700065110167

18/11/2564

-

-

29536 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (43 บานบึง)

5,000.00

PR3700065110168

18/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

หน ้า 2815

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29537 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (44 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110169
18/11/2564 -

29538 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (5 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช

PR3700065110130

18/11/2564

-

-

29539 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (6 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีสุดา เสงี่ยมวงษ

PR3700065110131

18/11/2564

-

-

29540 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (7 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700065110132

18/11/2564

-

-

29541 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (8 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700065110133

18/11/2564

-

-

29542 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700065110135

18/11/2564

-

-

29543 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องวัดความแข็งของเม็ดยา จํานวน 1 งาน
(3106)

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

PR3700065110181

24/11/2564

-

-

29544 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 31)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

PR3700065110226

26/11/2564

-

-

29545 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (บานบึง 46)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700065110190

26/11/2564

-

-

29546 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (บานบึง 47)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700065110191

26/11/2564

-

-

หน ้า 2816

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29547 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (บานบึง 48)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริญากร ดวงมาลย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110192
26/11/2564 -

29548 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 1)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา เพ็ชรแกว

PR3700065110195

26/11/2564

-

-

29549 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 10)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศาชล ศรีสุระ

PR3700065110204

26/11/2564

-

-

29550 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 11)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กันธิชา มีมาก

PR3700065110205

26/11/2564

-

-

29551 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 12)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภีมพล สุวรรณโชติ

PR3700065110206

26/11/2564

-

-

29552 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 13)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานตชนา ใบดํารงศักดิ์

PR3700065110207

26/11/2564

-

-

29553 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 14)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

PR3700065110208

26/11/2564

-

-

29554 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 15)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700065110209

26/11/2564

-

-

29555 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 16)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700065110210

26/11/2564

-

-

29556 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 17)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700065110211

26/11/2564

-

-

หน ้า 2817

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29557 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 18)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110212
26/11/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร อัศวเดชาชาญยุทธ

PR3700065110213

26/11/2564

-

-

29558 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 19)

5,000.00

29559 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 2)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

PR3700065110196

26/11/2564

-

-

29560 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 3)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700065110197

26/11/2564

-

-

29561 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 4)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700065110198

26/11/2564

-

-

29562 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 49)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700065110193

26/11/2564

-

-

29563 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 5)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

PR3700065110199

26/11/2564

-

-

29564 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 50)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทัดดาว ทับอุดม

PR3700065110194

26/11/2564

-

-

29565 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 6)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700065110200

26/11/2564

-

-

29566 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 7)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700065110201

26/11/2564

-

-

หน ้า 2818

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29567 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 8)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110202
26/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700065110203

26/11/2564

-

-

29568 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองตําลึง 9)

15,000.00

29569 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 20)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

PR3700065110214

26/11/2564

-

-

29570 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 21)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700065110215

26/11/2564

-

-

29571 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 22)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700065110217

26/11/2564

-

-

29572 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 23)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700065110218

26/11/2564

-

-

29573 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 24)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700065110219

26/11/2564

-

-

29574 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 25)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ มุขแจง

PR3700065110220

26/11/2564

-

-

29575 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 26)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700065110221

26/11/2564

-

-

29576 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 27)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700065110222

26/11/2564

-

-

หน ้า 2819

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29577 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 28)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065110223
26/11/2564 -

29578 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 29)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700065110224

26/11/2564

-

-

29579 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (หนองหงษ 30)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700065110225

26/11/2564

-

-

29580 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (บานบึง 45)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700065110189

26/11/2564

-

-

29581 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจสําหรับ Covid-19 Antigen Test kit

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700065110230

29/11/2564

-

-

29582 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100300

01/11/2564

-

-

29583 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065100301

01/11/2564

-

-

29584 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100302
บาท

01/11/2564

-

-

29585 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100303

01/11/2564

-

-

29586 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065100304

01/11/2564

-

-

หน ้า 2820

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29587 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100305
01/11/2564 -

29588 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100306

01/11/2564

-

-

29589 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100307

01/11/2564

-

-

29590 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100308

01/11/2564

-

-

29591 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100309

01/11/2564

-

-

29592 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100310
บาท

01/11/2564

-

-

29593 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065100311
บาท

01/11/2564

-

-

29594 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100312

01/11/2564

-

-

29595 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน พรมเพ็ง/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100315

01/11/2564

-

-

29596 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

01/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท
หน ้า 2821

PR3900065100316

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29597 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065100317
01/11/2564 บาท

29598 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100318

01/11/2564

-

-

29599 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100319

01/11/2564

-

-

29600 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100320

01/11/2564

-

-

29601 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประพิม นรินทรกุล/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100205
บาท

10/11/2564

-

-

29602 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา หงษตะใน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100216

10/11/2564

-

-

29603 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญวดี โลศรีเมือง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100217

10/11/2564

-

-

29604 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรดา แสนเวียง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100218

10/11/2564

-

-

29605 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ สาลี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100224

10/11/2564

-

-

29606 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริฉัตร รุงโรจน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100225

10/11/2564

-

-

หน ้า 2822

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29607 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี หลาสิม/เสนอราคา 15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065100231
10/11/2564 -

29608 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรนุช พรรณสิงห/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100242

10/11/2564

-

-

29609 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัฐติกาล โฉมสันเทียะ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100243

10/11/2564

-

-

29610 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ดวงมี/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100249

10/11/2564

-

-

29611 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา ทองคลี/่ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065100250

10/11/2564

-

-

29612 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตชัย จําปาทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065100256

10/11/2564

-

-

29613 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อโณทัย เรืองธรรมนันทะ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100268

10/11/2564

-

-

29614 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065100269

10/11/2564

-

-

29615 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065100270

10/11/2564

-

-

29616 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร พวงชะอุม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100276

10/11/2564

-

-

หน ้า 2823

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29617 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ สมสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100277
10/11/2564 -

29618 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รสสุคนธ งาเกษม/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100313

10/11/2564

-

-

29619 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน จั่นโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065100314

10/11/2564

-

-

29620 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา มาตรา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100198

11/11/2564

-

-

29621 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน สิงหลอ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065100199

11/11/2564

-

-

29622 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท บุญสมเกียรติ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065100283
บาท

11/11/2564

-

-

PR3900065100294

11/11/2564

-

-

29623 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

29624 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ ศรีสวัสดิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065100299

11/11/2564

-

-

29625 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาทิตติญา โทไธสง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110013

11/11/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพยนภา ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110014

11/11/2564

-

-

29626 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภา ชนะกิจพิทักษกุล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

หน ้า 2824

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29627 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564
29628 จางบุคคปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ต.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110015
11/11/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ วงศฤทธิ์/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110017

11/11/2564

-

-

29629 จางบุคคปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110018

11/11/2564

-

-

29630 จางบุคคปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ต.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษรินทร มโนสินธุ/ เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110019

11/11/2564

-

-

29631 จางบุคคปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวดี ไชยขัต/ิ เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110020

11/11/2564

-

-

29632 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหวัช จูงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065110021

11/11/2564

-

-

29633 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญประภา สุระถา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110022

11/11/2564

-

-

29634 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ต.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรังสิมา เกิดศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110023

11/11/2564

-

-

29635 ซื้อวัสดุหมึกพิมพเลเซอร

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/เสนอราคา 9,600.00 บาท PR3900065110024

15/11/2564

-

-

29636 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

15/11/2564

-

-

หน ้า 2825

PR3900065110025

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
29637 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
9,000.00
พ.ย. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110026
15/11/2564 -

29638 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065110027

15/11/2564

-

-

29639 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065110028
บาท

15/11/2564

-

-

29640 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110029

15/11/2564

-

-

29641 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาทิตติญา โทไธสง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110030

15/11/2564

-

-

29642 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110031

15/11/2564

-

-

29643 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110032

15/11/2564

-

-

29644 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110033

15/11/2564

-

-

29645 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110034

15/11/2564

-

-

29646 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110035

15/11/2564

-

-

หน ้า 2826

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29647 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110036
15/11/2564 -

29648 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110037
บาท

15/11/2564

-

-

29649 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110038
บาท

15/11/2564

-

-

29650 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110039
บาท

15/11/2564

-

-

29651 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110040

15/11/2564

-

-

29652 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพยนภา ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110041

15/11/2564

-

-

29653 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110042

15/11/2564

-

-

29654 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ วงศฤทธิ์/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110043

15/11/2564

-

-

29655 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065110044
บาท

15/11/2564

-

-

29656 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

15/11/2564

-

-

หน ้า 2827

PR3900065110045

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29657 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110046
15/11/2564 -

29658 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065110047

15/11/2564

-

-

29659 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพียรงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110048

15/11/2564

-

-

29660 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110049

15/11/2564

-

-

29661 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษรินทร มโนสินธุ/ เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110050

15/11/2564

-

-

29662 จางถายเอกสาร

2,640.00

2,640.00 เฉพาะเจาะจง เปรมกมลการพิมพ/เสนอราคา 2,640.00 บาท

PR3900065110051

15/11/2564

-

-

29663 ขอซื้อฉากกั้นหอง

68,800.00

68,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร/เสนอราคา 68,800.00 PO3900065110002
บาท

18/11/2564

-

-

29664 ขอจางบุคคปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110053

17/11/2564

-

-

29665 ขอจางบุคคปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065110054
บาท

17/11/2564

-

-

29666 ขอจางบุคคปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110055

17/11/2564

-

-

หน ้า 2828

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29667 ขอจางบุคคปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110056
17/11/2564 -

29668 ขอจางบุคคปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110057

17/11/2564

-

-

29669 ขอจางบุคคปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท บุญสมเกียรติ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065110058
บาท

17/11/2564

-

-

29670 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110061

18/11/2564

-

-

29671 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110062

18/11/2564

-

-

29672 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110063

18/11/2564

-

-

29673 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110064

18/11/2564

-

-

29674 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป สิขิวัฒน/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065110065

18/11/2564

-

-

29675 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินญา จันทสิทธิ/์ เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110066
บาท

18/11/2564

-

-

29676 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

18/11/2564

-

-

หน ้า 2829

PR3900065110067

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29677 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110068
18/11/2564 -

29678 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110069

18/11/2564

-

-

29679 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สามารถ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110070

18/11/2564

-

-

29680 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภา ชนะกิจพิทักษกุล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110071

18/11/2564

-

-

29681 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110072

18/11/2564

-

-

29682 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065110073

18/11/2564

-

-

29683 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110074

18/11/2564

-

-

29684 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110075

18/11/2564

-

-

29685 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ ศรีสวัสดิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110076

18/11/2564

-

-

29686 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

19/11/2564

-

-

หน ้า 2830

PR3900065110077

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29687 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065110078
19/11/2564 บาท

29688 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065110079

19/11/2564

-

-

29689 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065110080

19/11/2564

-

-

29690 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065110081

19/11/2564

-

-

29691 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตชัย จําปาทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110082

19/11/2564

-

-

29692 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110083

19/11/2564

-

-

29693 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110084

19/11/2564

-

-

29694 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110085

19/11/2564

-

-

29695 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110086

19/11/2564

-

-

29696 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110087
บาท

19/11/2564

-

-

หน ้า 2831

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29697 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110088
19/11/2564 -

29698 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110089

19/11/2564

-

-

29699 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110090

19/11/2564

-

-

29700 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110091

19/11/2564

-

-

29701 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สถาพร กลัดจินดา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110092

19/11/2564

-

-

29702 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อโณทัย เรืองธรรมนันทะ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110093

19/11/2564

-

-

29703 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110094

19/11/2564

-

-

29704 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110095

19/11/2564

-

-

29705 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065110096
บาท

19/11/2564

-

-

29706 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

19/11/2564

-

-

หน ้า 2832

PR3900065110097

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29707 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110098
19/11/2564 -

29708 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110099

19/11/2564

-

-

29709 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธิศา เขียวโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110100

19/11/2564

-

-

29710 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร พวงชะอุม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110101

19/11/2564

-

-

29711 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ สมสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110102

19/11/2564

-

-

29712 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065110103

19/11/2564

-

-

29713 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110104

19/11/2564

-

-

29714 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065110105

19/11/2564

-

-

29715 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110106

19/11/2564

-

-

29716 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

19/11/2564

-

-

หน ้า 2833

PR3900065110107

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
29717 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
9,000.00
เดือน พ.ย.2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประพิม นรินทรกุล/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065110108
19/11/2564 บาท

29718 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110109

19/11/2564

-

-

29719 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110110

19/11/2564

-

-

29720 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110111

19/11/2564

-

-

29721 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110112

19/11/2564

-

-

29722 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110113

19/11/2564

-

-

29723 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110114

19/11/2564

-

-

29724 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110115

19/11/2564

-

-

29725 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110116
บาท

19/11/2564

-

-

29726 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุฑามาศ หนวดหอม/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110117
บาท

19/11/2564

-

-

หน ้า 2834

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29727 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา หงษตะใน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110118
19/11/2564 -

29728 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญวดี โลศรีเมือง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110119

19/11/2564

-

-

29729 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรดา แสนเวียง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110120

19/11/2564

-

-

29730 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065110121

19/11/2564

-

-

29731 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065110122
บาท

19/11/2564

-

-

29732 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065110123

19/11/2564

-

-

29733 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065110124
บาท

19/11/2564

-

-

29734 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900065110125

19/11/2564

-

-

29735 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ สาลี/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110126

19/11/2564

-

-

29736 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน พ.ย.2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริฉัตร รุงโรจน/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110127

19/11/2564

-

-

หน ้า 2835

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29737 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110128
22/11/2564 -

29738 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065110129

22/11/2564

-

-

29739 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065110130
บาท

22/11/2564

-

-

29740 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065110131

22/11/2564

-

-

29741 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065110132

22/11/2564

-

-

29742 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110133

22/11/2564

-

-

29743 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110134

22/11/2564

-

-

29744 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110135

22/11/2564

-

-

29745 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110136

22/11/2564

-

-

29746 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

22/11/2564

-

-

หน ้า 2836

PR3900065110137

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29747 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110138
22/11/2564 บาท

29748 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110139
บาท

22/11/2564

-

-

29749 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110140

22/11/2564

-

-

29750 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110141
บาท

22/11/2564

-

-

29751 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน จั่นโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110142

22/11/2564

-

-

29752 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
พ.ย. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน พรมเพ็ง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110143

22/11/2564

-

-

29753 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065110144

22/11/2564

-

-

29754 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065110145
บาท

22/11/2564

-

-

29755 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110146

22/11/2564

-

-

29756 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110147

22/11/2564

-

-

หน ้า 2837

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29757 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.
ปราจีนบุรี พ.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110148
22/11/2564 -

29758 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110149

22/11/2564

-

-

29759 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110150

22/11/2564

-

-

29760 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065110151

22/11/2564

-

-

29761 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนนิสา ชูอิ่ม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110152

22/11/2564

-

-

29762 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินตรา อักษร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110153

22/11/2564

-

-

29763 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี หลาสิม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110154

22/11/2564

-

-

29764 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065110155

22/11/2564

-

-

29765 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110156

22/11/2564

-

-

29766 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110157
บาท

22/11/2564

-

-

หน ้า 2838

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29767 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110158
22/11/2564 -

29768 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110159

22/11/2564

-

-

29769 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110160

22/11/2564

-

-

29770 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110161

22/11/2564

-

-

29771 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110162

22/11/2564

-

-

29772 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา ครูศรี/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065110163

22/11/2564

-

-

29773 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพงค นิลสนธิ/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110164

22/11/2564

-

-

29774 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรนุช พรรณสิงห/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110165

22/11/2564

-

-

29775 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัฐติกาล โฉมสันเทียะ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110166

22/11/2564

-

-

29776 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

5,000.00

PR3900065110167

22/11/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท
หน ้า 2839

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29777 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110168
22/11/2564 -

29778 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065110169

22/11/2564

-

-

29779 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110170

22/11/2564

-

-

29780 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065110171

22/11/2564

-

-

29781 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ดวงมี/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065110172

22/11/2564

-

-

29782 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พ.ย.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา ทองคลี/่ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065110173

22/11/2564

-

-

29783 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110174

22/11/2564

-

-

29784 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065110175
บาท

22/11/2564

-

-

29785 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065110176

22/11/2564

-

-

29786 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

22/11/2564

-

-

หน ้า 2840

PR3900065110177

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29787 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคม ทรงเนียมศรี/เสนอราคา 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110178
22/11/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวลี ไชยขัต/ิ เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065110179

22/11/2564

-

-

29788 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

9,000.00

29789 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110180
บาท

22/11/2564

-

-

29790 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110181

22/11/2564

-

-

29791 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110182
บาท

22/11/2564

-

-

29792 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110183

22/11/2564

-

-

29793 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065110184
บาท

22/11/2564

-

-

29794 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110185

22/11/2564

-

-

29795 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110186

22/11/2564

-

-

29796 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065110187

22/11/2564

-

-

หน ้า 2841

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
29797 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
15,000.00
2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110188
22/11/2564 -

29798 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหวัช จูงาม/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065110189

22/11/2564

-

-

29799 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญประภา สุระถา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065110190

22/11/2564

-

-

29800 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ย.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรังสิมา เกิดศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065110191

22/11/2564

-

-

29801 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065110192

22/11/2564

-

-

29802 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065110193

22/11/2564

-

-

29803 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900065110194

22/11/2564

-

-

29804 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110195

22/11/2564

-

-

29805 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065110196

22/11/2564

-

-

29806 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา มาตรา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065110197

22/11/2564

-

-

หน ้า 2842

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29807 ขอจางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
พ.ย. 2564
29808 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

29809 ขออนุมัติเชาชุดการแสดงเพื่อใชในโครงการดนตรีและการแสดงสูชุมชน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

9,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน สิงหลอ/เสนอราคา 5,000.00
บาท
9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/ราคาที่ตก
ลงซื้อ 8,825บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065110198
22/11/2564 -

PR4200065110009

02/11/2564

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแทนศศิธันดา สุขเกษม/ราคาที่ตกลงเชา
40,000 บาท

PR4200065110010

02/11/2564

-

-

29810 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอรจํากัด(มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,476 บาท

PR4200065110012

04/11/2564

-

-

29811 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอรจํากัด(มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซื้อ5,575.41 บาท

PR4200065110019

22/11/2564

-

-

PR4200065110020

24/11/2564

-

-

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่ตกลงจาง 85,000 PR4200065110022
บาท

24/11/2564

-

-

29814 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลงจาง 5,700 บาท PR4200065110021

24/11/2564

-

-

29815 ขออนุมัติจัดซื้อถังจัดเก็บขยะ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอรจํากัด(มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,343.59 บาท

PR4200065110024

26/11/2564

-

-

29816 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

6,671.01

6,671.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาทีตกลงซื้อ PR4500065110004
6,671.01

05/11/2564

-

-

29812 ขออนุมัติจางเขาเลมเอกสารการติดตามผลการดําเนินงานของสวนงาน
ใหกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
29813 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณองคพระพิฆเนศ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานสดใส กอบป /ราคาที่ตกลงจาง 500.- บาท

หน ้า 2843

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29817 ขออนุมัติเสนอซื้อของรางวัลในโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564 วันที่ 20 พ.ย.64
29818 ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีดเพื่อรวมแสดงความเสียใจบิดานายอดิศักดิ์
เกียรติไกรวัลศิริ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
ถึงแกกรรม
29819 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง
29820 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
29821 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง
29822 วัสดุ(พาทิชั่น 4 มม.ใสพรอมติดตั้ง) จํานวน 2 รายการ

29823 สินคา(ไอศกรีมแทง) จํานวน 24 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
870.00
1,000.00

360.00
2,359.99
360.00
9,800.00

18,419.81

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
870.00 เฉพาะเจาะจง ...บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนรี่ จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500065110005
08/11/2564 836....
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรีดอม แอนด ดอน จํากัด (สํานักงาน
PR4500065110009
10/11/2564 ใหญ)/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,000
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360

PR4500065110011

15/11/2564

-

-

2,359.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาทีตกลงซื้อ PR4500065110020
2,359.99
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360
PR4500065110021

30/11/2564

-

-

30/11/2564

-

-

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
9,800.00 บาท

PR7080065110003

01/11/2021

-

-

18,419.81 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065110001
18,419.81 บาท

01/11/2021

-

-

29824 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 3 รายการ

5,290.08

5,290.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 5,290.08
บาท

PR7080065110002

01/11/2021

-

-

29825 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 13 รายการ

9,192.00

9,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 9,192.00 บาท

PR7080065110004

02/11/2021

-

-

PR7080065110005

03/11/2021

-

-

PR7080065110006

03/11/2021

-

-

29826 สินคา(สัตวบีบ,เปาฟอง) จํานวน 2 รายการ

29827 สินคา(พวงกุญแจอะคริลิคนีโม) จํานวน 1 รายการ

34,560.00

7,500.00

34,560.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่เสนอ
34,560.00 บาท
7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / ราคาที่เสนอ
7,500.00 บาท

หน ้า 2844

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29828 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
873.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

873.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ
873.00 บาท

29829 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

189.00

189.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน / ราคาที่
เสนอ 189.00 บาท

29830 วัตถุดิบ(ผงเก็กฮวย) จํานวน 1 รายการ

402.00

402.00 เฉพาะเจาะจง

29831 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

198.00

198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด(มหาชน) /
ราคาที่เสนอ 198.00 บาท

12,842.79

12,842.79 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่
เสนอ 12,842.79 บาท

29832 สินคา(ไอศครีมแทง) จํานวน 19 รายการ

29833 สินคา(พาย,คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

29834 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

29835 สินคา(ตุกตา) จํานวน 3 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080065110007
03/11/2021 -

PR7080065110008

04/11/2021

-

-

บริษัท คาวามิ เอ็น(ประเทศไทย) จํากัด / ราคาที่ PR7080065110014
เสนอ 402.00 บาท

04/11/2021

-

-

PR7080065110013

08/11/2021

-

-

PR7080065110010

08/11/2021

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ / ราคาที่เสนอ 1,500.00
บาท

PR7080065110011

08/11/2021

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท จตุรัตนชัยพร / ราคาที่เสนอ
750.00 บาท

PR7080065110012

08/11/2021

-

-

PR7080065110009

08/11/2021

-

-

PR7080065110015

11/11/2021

-

-

7,135.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
PR7080065110017
รานจานชามบางแสน/ ราคาที่เสนอ 7,135.55 บาท

12/11/2021

-

-

35,326.05

29836 วัตถุดิบ(น้ําแข็ง,นมจืด) จําวน 2 รายการ

875.25

29837 สินคา วัตถุดิบ อุปกรณประกอบการขาย

7,135.55

35,326.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จํากัด / ราคาที่เสนอ
35,326.05 บาท
875.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ
875.25 บาท

หน ้า 2845

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29838 สินคา(นิสชินคัพ) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,064.03

29839 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

375.00

375.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน
PR7080065110021
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด(มหาชน)/ ราคา
ที่เสนอ 375.00 บาท

15/11/2021

-

-

29840 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบ) จํานวน 3 รายการ

5,598.24

5,598.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด / ราคาที่เสนอ 5,598.24 PR7080065110019
บาท

15/11/2021

-

-

29841 วัตถุดิบ(นมจืดและน้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ

775.25

PR7080065110022

15/11/2021

-

-

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาวามิ เอ็น(ประเทศไทย) จํากัด / ราคาที่ PR7080065110025
เสนอ 1,200.00 บาท

15/11/2021

-

-

29842 วัตถุดิบ(ผงเก็กฮวย) จํานวน 1 รายการ

29843 สินคา(น้ําดื่มและน้ําอัดลม) จํานวน 7 รายการ

1,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
8,064.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด PR7080065110016
12/11/2021 / ราคาที่เสนอ 8,064.03 บาท

775.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ
775.25 บาท

12,383.78

12,383.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /
ราคาที่เสนอ 12,383.78 บาท

PR7080065110018

15/11/2021

-

-

29844 สินคา(สีน้ําและเฟรมผา+คาจัดสง) จํานวน 2 รายการ

9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /
ราคาที่เสนอ 9,822.60 บาท

PR7080065110024

15/11/2021

-

-

29845 สินคา(แกวกาแฟสดพรอมสกรีน) จํานวน 1 รายการ

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด / ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

PR7080065110023

15/11/2021

-

-

29846 สินคา(ไอศครีมแทง) จํานวน 18 รายการ

13,039.26

13,039.26 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065110020
15,000.00 บาท

15/11/2021

-

-

29847 สินคา(ของเลน) จํานวน 5 รายการ

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข / ราคาที่เสนอ
24,000.00 บาท

18/11/2021

-

-

หน ้า 2846

PR7080065110026

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29848 สินคา(ของเลน) จํานวน 2 รายการ

29849 สินคา(แหนมหมู) จํานวน 1 รายการ

29850 สินคา(ขนม) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,820.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
10,820.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่เสนอ 10,820.00 PR7080065110027
18/11/2021 บาท

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลําจวนศรี แชมชื่น / ราคาที่เสนอ 2,000.00
บาท

PR7080065110029

19/11/2021

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง ขนมไทยแมเกยูร / ราคาที่เสนอ 800.00 บาท

PR7080065110028

19/11/2021

-

-

29851 สินคา(ไอศกรีมแทง)จํานวน 16 รายการ

9,301.25

9,301.25 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065110030
9,301.25 บาท

22/11/2021

-

-

29852 สินคา(ของเลน) จํานวน 1 รายการ

1,430.00

1,430.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท ธรรมนิยมกุล / ราคาที่เสนอ
1,430.00 บาท

PR7080065110032

24/11/2021

-

-

29853 สินคา(เคกชะคราม) จํานวน 1 รายการ

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
4,200.00 บาท

PR7080065110031

24/11/2021

-

-

29854 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ

29855 สินคา วัตถุดิบ และอุปกรณประกอบการขาย จํานวน 15 รายการ

29856 สินคา(ไอศครีมแทง) จํานวน 17 รายการ

29857 วัสดุการกษตร จํานวน 3 รายการ

873.00

873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน / ราคาที่เสนอ
873.00 บาท

PR7080065110034

25/11/2021

-

-

8,582.00

8,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาท จํากัด (มหาชน) /
ราคาที่เสนอ 8,582.00 บาท

PR7080065110033

25/11/2021

-

-

12,157.61 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / ราคาที่เสนอ PR7080065110035
12,157.61 บาท

29/11/2021

-

-

01/11/2021

-

-

12,157.61

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง ทายตลาดการเกษตร / ราคาที่เสนอ 2,860.00
บาท
หน ้า 2847

PR7000065110008

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29858 วัสดุการกษตร จํานวน 2 รายการ

29859 พิมพเอกสาร พรอมเขาเลมเอกสารเกณฑคุณภาพการศึกษา ฉบับป
2563-2566) จํานวน 1 รายการ
29860 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 4/65 จํานวน 10 เที่ยว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,000.00

480.00

33,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส. ซายน อุปกรณเคมี /
ราคาที่เสนอ 2,350.79 บาท
480.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เอส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย / ราคาที่
เสนอ 480 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110007
01/11/2021 -

PR7000065110004

01/11/2021

-

-

PR7000065110009

01/11/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก แกวรุจิ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110001
บาท

01/11/2021

-

-

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

29861 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

29862 จางพิมพวัสดุโฆษณา(พรอมติดตั้ง) จํานวน 4 รายการ ''โซนระบบนิเวศ
หาดทรายและหาดโคลน และโซนระบบนิเวศปาชายเลน''

14,146.47

14,146.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด / ราคาที่เสนอ
14,146.47 บาท

PR7000065110002

01/11/2021

-

-

29863 จางซอมแซมระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 งาน (ซอมระบบ Power
amplifier,เปลี่ยน Mix hill audio, ตูR ack 27 U, เช็คระบบเสียงตาม
สายและติดตั้งระบบ mixer)

59,064.00

59,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
59,064.00 บาท

PR7000065100242

01/11/2021

-

-

PR7000065110003

01/11/2021

-

-

29864 ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ-ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
(รถเข็นผูสูงอายุ) จํานวน 1 รายการ

5,180.00

5,180.00 เฉพาะเจาะจง

รานคลังยา51 / ราคาที่เสนอ 5,180.00 บาท

29865 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(กลองวงจรปด พรอมติดตั้งและเชื่อมตอ
ระบบกลองวงจรปด) จํานวน 1รายการ

21,560.50

21,560.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ
21,560.50 บาท

PR7000065110006

01/11/2021

-

-

29866 จางทําปายสํานักงานผูอํานวยการ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 รายการ

14,800.00

14,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
14,800.00 บาท

PR7000065110011

02/11/2021

-

-

หน ้า 2848

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29867 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอPanasonic จํานวน 1 เครื่อง(สว
ทล. 580101401000769)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110010
02/11/2021 -

29868 วัสดุโฆษณา(ไวนิวขึงโครงไม) จํานวน 3 รายการ ''โครงการลอยกระทง
สงความสุข'' ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564

8,150.00

8,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ
8,150.00 บาท

PR7000065110015

02/11/2021

-

-

29869 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

1,896.00

1,896.00 เฉพาะเจาะจง หลีจุงเฮง, บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / PR7000065110014
ราคาที่เสนอ 1,680.00 บาท

02/11/2021

-

-

29870 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 1,155.00 บาท

PR7000065110013

02/11/2021

-

-

800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่เสนอ 800.00 PR7000065110012
บาท

02/11/2021

-

-

29871 วัสดุโฆษณา(ปายสติ๊กเกอรติดแผนอคิลิกแบบมิลเลอร) จํานวน 1
รายการ

800.00

29872 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม / ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

PR7000065110016

03/11/2021

-

-

29873 วัสดุ-อุปกรณตกแตงสถานที่ จํานวน 9 รายการ(โครงการลอยกระทง
สงความสุข ประจําป พ.ศ. 2565) ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด, รานสุรชัย PR7000065110018
ไมสักเกาชลบุร4ี 289 ,จิตตคาไมเข็ม,Grower ass
หญาเทียมคุณภาพ,เจมาลีการเดน / ราคาที่เสนอ
3,845.00 บาท

04/11/2021

-

-

29874 วัสดุไฟฟา และวิทยุ(แบตเตอรี)่ จํานวน 1 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)
สาขาชลบุรี / ราคาที่เสนอ 2,994.00 บาท

PR7000065110020

04/11/2021

-

-

29875 วัสดุสํานักงาน(ถานกระดุม) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด / ราคาที่
เสนอ 1,000.00 บาท

PR7000065110019

04/11/2021

-

-

หน ้า 2849

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29876 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา สรอยระยา / ราคาที่เสนอ 3,190.00 PR7000065110017
04/11/2021 บาท

29877 งานปรับปรุงทาสีคิ้วบัวหนาตาง และระเบียงเหล็กหอประชุมทวีหอมชง
จํานวน 1 งาน

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนันท บุญมา / ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท PR7000065110024

05/11/2021

-

-

29878 คาจางติดตั้งเครื่องทําความเย็น จํานวน 1 เครื่อง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

PR7000065110026

05/11/2021

-

-

PR7000065110030

08/11/2021

-

-

29879 วัสดอุปกรณดําน้ํา จํานวน 2 รายการ (หนากากดําน้ํา 3 อัน, ชุดดําน้ํา 8
ชุด)

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไดฟ จํากัด / ราคาที่เสนอ 32,915.34
บาท

29880 ของที่ระลึก จํานวน 5 รายการ (โครงการลอยกระทง สงความสุข
ประจําป พ.ศ. 2565) ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
PR7000065110074
มหาวิทยาลัยบูรพา / ราคาที่เสนอ 1,107.00 บาท

11/11/2021

-

-

29881 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนตรรัตนะ สังขมาลย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110039

11/11/2021

-

-

29882 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร(ี จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ คัมภิลานนท / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110037

11/11/2021

-

-

29883 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร(ี จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาษิตา กัญจนกุญชร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110050

11/11/2021

-

-

หน ้า 2850

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29884 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร(ี จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา เพ็งแจม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110038
11/11/2021 -

29885 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก บุญสุข / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110051

11/11/2021

-

-

29886 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร(ี จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ มีคุณชอบ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110036

11/11/2021

-

-

29887 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สุวรรณโชติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110044

11/11/2021

-

-

29888 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร(ี จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธพล โหมาต / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065110049

11/11/2021

-

-

29889 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก พุมสวัสดิ์ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110043

11/11/2021

-

-

29890 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวนากร ศุภวิชญ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110042
บาท

11/11/2021

-

-

หน ้า 2851

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29891 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาวัฒน สรอยทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110041
11/11/2021 -

29892 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ทาหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110056

11/11/2021

-

-

29893 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรวิพล ไชยวรรณ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110057
บาท

11/11/2021

-

-

29894 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ฉลองนันทชัย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110067

11/11/2021

-

-

29895 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชี้แจง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110066

11/11/2021

-

-

29896 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา มีดําเนิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110068

11/11/2021

-

-

29897 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรีญา พูลสวัสดิ์ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110059

11/11/2021

-

-

หน ้า 2852

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29898 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ขําบุญ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110060
11/11/2021 บาท

29899 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ ศิริวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110070

11/11/2021

-

-

29900 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทกมล สาครรัตน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110072

11/11/2021

-

-

29901 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธินี แกนมะสังข / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110071

11/11/2021

-

-

29902 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พุทธพร พัดจีบ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110053

11/11/2021

-

-

29903 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญฑารีย ธนานุรักษวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110054

11/11/2021

-

-

29904 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววินัทดา อธิวาศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110052

11/11/2021

-

-

หน ้า 2853

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29905 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน สุดสงวน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110046
11/11/2021 -

29906 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยิ่งวิวัฒนกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110047

11/11/2021

-

-

29907 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ดันนอก / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110048
บาท

11/11/2021

-

-

29908 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลุบรี (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชาลีรัตน ใจภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110079
บาท

11/11/2021

-

-

29909 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลุบรี (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกทิวา พินิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110077
บาท

11/11/2021

-

-

29910 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลุบรี (จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร สนสกล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110081

11/11/2021

-

-

29911 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

PR7000065110040

11/11/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลําภู ความเพียร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

หน ้า 2854

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29912 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง(จางเพิ่มเติม) เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรสา คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110045
11/11/2021 -

29913 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม)
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน บัวบาน / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110058

11/11/2021

-

-

29914 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม)
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยวรรณ รัตนธํารงพรรณ / ราคาที่
เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065110069

11/11/2021

-

-

29915 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาติมา ถนอมเนื้อ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110076
บาท

11/11/2021

-

-

29916 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ออนถาวร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110073

11/11/2021

-

-

29917 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม)
เดือนตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีโชค สุขชวย / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110055

11/11/2021

-

-

29918 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลุบรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ตุลาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภุมรินรัตน ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ PR7000065110080
9,000.00 บาท

11/11/2021

-

-

หน ้า 2855

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29919 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง) 5/65 จํานวน 10 เที่ยว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33,000.00

29920 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

2,100.00

29921 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตวน้ํา) จํานวน 3 รายการ

33,782.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110035
11/11/2021 -

2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 2,090.00 PR7000065110032
บาท
33,782.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน / ราคาที่เสนอ
33,782.00 บาท

11/11/2021

-

-

PR7000065110034

11/11/2021

-

-

29922 วัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 2 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนาการออยล / ราคาที่เสนอ 2,000.00
บาท

PR7000065110033

11/11/2021

-

-

29923 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ(สายไฟ, หลอดไฟ)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ 3,960.00 บาท PR7000065110082

12/11/2021

-

-

29924 วัสดุเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 รายการ(รูมเทอรโมสตารท)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร / ราคาที่เสนอ 1,900.00 บาท

PR7000065110086

15/11/2021

-

-

29925 ครุภัณฑคอมพิวเตอร-ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ(เครื่องพิมพเลเซอร)
จํานวน 2 เครื่อง

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000065110097
19,800.00 บาท

16/11/2021

-

-

29926 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 9 รายการ

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเชี่ยน แอนด ซี อะแควเรี่ยม/ ราคาที่เสนอ
27,650.00 บาท

PR7000065110089

16/11/2021

-

-

29927 จางพิมพบัตรเขาชมสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม จํานวน 1 รายการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชลบุรีการพิมพ / ราคาที่เสนอ 10,000.00
บาท

PR7000065110096

16/11/2021

-

-

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน แนบสนิท / ราคาที่เสนอ 9,720.00 PR7000065110099
บาท

17/11/2021

-

-

29928 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา)จํานวน 3 รายการ

9,800.00

หน ้า 2856

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29929 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พุทธพร พัดจีบ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

29930 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

29931 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววินัทดา อธิวาศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

29932 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110116
21/11/2021 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110102
บาท

21/11/2021

-

-

PR7000065110115

21/11/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110111
บาท

21/11/2021

-

-

29933 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร สครรัมย / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110113
บาท

21/11/2021

-

-

29934 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110107

21/11/2021

-

-

29935 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110108

21/11/2021

-

-

หน ้า 2857

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29936 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110110
21/11/2021 บาท

29937 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110109

21/11/2021

-

-

29938 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110106

21/11/2021

-

-

29939 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนันท วิรัชกุล / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110112

21/11/2021

-

-

29940 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110114
บาท

21/11/2021

-

-

29941 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม)
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีโชค สุขชวย / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110105

21/11/2021

-

-

29942 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นงนุช อินทวงค / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110103

21/11/2021

-

-

หน ้า 2858

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29943 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร เอี่ยนเหล็ง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110100
21/11/2021 -

29944 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110101

21/11/2021

-

-

29945 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110104

21/11/2021

-

-

29946 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญฑารีย ธนานุรักษวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110117

21/11/2021

-

-

29947 ครุภัณฑสํานักงาน-เครื่องปรับอากาศ(ยี่หอ แคเรียร) 25,000 BTU.
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร / ราคาที่เสนอ 32,000.00 บาท

PR7000065110119

22/11/2021

-

-

PR7000065110124

22/11/2021

-

-

29948 แอลกอฮอลชนิดน้ํา จํานวน 1 รายการ

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

รานเซฟเคมีและบรรจุภัณฑ / ราคาที่เสนอ
3,800.00 บาท

29949 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรวิพล ไชยวรรณ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110143
บาท

22/11/2021

-

-

29950 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

22/11/2021

-

-

หน ้า 2859

PR7000065110140

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29951 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110141
22/11/2021 -

29952 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110138

22/11/2021

-

-

29953 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110132

22/11/2021

-

-

29954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110139

22/11/2021

-

-

29955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110133

22/11/2021

-

-

29956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110134

22/11/2021

-

-

29957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110135

22/11/2021

-

-

หน ้า 2860

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110136
22/11/2021 -

29959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110137

22/11/2021

-

-

29960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรีญา พูลสวัสดิ์ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110160

22/11/2021

-

-

29961 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ขําบุญ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110161
บาท

22/11/2021

-

-

29962 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลันตา ก่ําสระนอย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110150

22/11/2021

-

-

29963 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110153

22/11/2021

-

-

29964 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110155

22/11/2021

-

-

หน ้า 2861

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29965 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110157
22/11/2021 -

29966 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110159

22/11/2021

-

-

29967 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110158
บาท

22/11/2021

-

-

29968 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิษฐาน เดือนเพ็ญ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110152

22/11/2021

-

-

29969 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110154

22/11/2021

-

-

29970 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110151

22/11/2021

-

-

29971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110156

22/11/2021

-

-

หน ้า 2862

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม)
เดือนพฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน บัวบาน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065110131
22/11/2021 -

29973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110126

22/11/2021

-

-

29974 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุเนตร แปนเดช / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110129

22/11/2021

-

-

29975 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110127
บาท

22/11/2021

-

-

29976 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110130

22/11/2021

-

-

29977 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10
เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110128

22/11/2021

-

-

29978 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาติมา ถนอมเนื้อ / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110149
บาท

22/11/2021

-

-

หน ้า 2863

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29979 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065110148
22/11/2021 -

29980 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110146

22/11/2021

-

-

29981 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110147

22/11/2021

-

-

29982 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110145
บาท

22/11/2021

-

-

29983 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110144

22/11/2021

-

-

PR7000065110125

22/11/2021

-

-

29984 น้ําเค็มชองแสมสาร (พรอมคาขนสง) 6/65 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน / ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

หน ้า 2864

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29985 วัสดุตกแตงสถานที(่ วัสดุตกแตงเทศกาลวันคริสตมาส และเทศกาลป
ใหม) จํานวน 12 รายการ

29986 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,500.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิจชัยสเตชั่นเนอรี่ จํากัด หางหุนสวน
จํากัดชาญวงศ
อรุณชัย
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
บริษัท เอ็ม เอส เนเจอรัล ดีไซน จํากัด, บริษัท อิน
เด็กซลีฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน), บริษัท กิจ
ไพศาล ไลทติ้ง จํากัด, รานดอกไมนารีรัตน, ราน
เพอรเฟค-เดคคอร, บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จํากัด,บริษัท บีทูเอส จํากัด(สาขาแหลม
ทองบางแสน)/ ราคาที่เสนอ 18,576.94.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ทาหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110120
22/11/2021 -

PR7000065110142

22/11/2021

-

-

29987 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบล คลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา / ราคาที่
เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000065110171

23/11/2021

-

-

29988 วัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่องพิมพ HP Officejet 7110) จํานวน 4 รายการ

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด / ราคาที่เสนอ PR7000065110162
3,900.00 บาท

23/11/2021

-

-

29989 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110172
บาท

23/11/2021

-

-

หน ้า 2865

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29990 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110173
23/11/2021 -

29991 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110174

23/11/2021

-

-

29992 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม)เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา เพ็งแจม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110181

23/11/2021

-

-

29993 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ 0 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110176
บาท

23/11/2021

-

-

29994 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ 0 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110177

23/11/2021

-

-

29995 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ 0 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110178

23/11/2021

-

-

29996 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ 0 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110180

23/11/2021

-

-

หน ้า 2866

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29997 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที1่ 0 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110179
23/11/2021 -

29998 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ มีคุณชอบ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110170

23/11/2021

-

-

29999 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปทมพร นาคมั่น / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065110169

23/11/2021

-

-

30000 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110168

23/11/2021

-

-

30001 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110166

23/11/2021

-

-

30002 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110167
บาท

23/11/2021

-

-

30003 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

23/11/2021

-

-

หน ้า 2867

PR7000065110165

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30004 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชาลีรัตน ใจภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110199
23/11/2021 บาท

30005 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกทิวา พินิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110198
บาท

23/11/2021

-

-

30006 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร สนสกล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110200

23/11/2021

-

-

30007 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110196

23/11/2021

-

-

30008 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110195

23/11/2021

-

-

30009 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110188

23/11/2021

-

-

30010 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110189

23/11/2021

-

-

หน ้า 2868

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30011 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110197
23/11/2021 -

30012 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110190

23/11/2021

-

-

30013 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110191

23/11/2021

-

-

30014 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110192

23/11/2021

-

-

30015 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110194

23/11/2021

-

-

30016 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภุมรินรัตน ทิพยยานุภาพ / ราคาที่เสนอ PR7000065110187
9,000.00 บาท

23/11/2021

-

-

30017 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065110186

23/11/2021

-

-

หน ้า 2869

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30018 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065110182
23/11/2021 -

30019 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110185

23/11/2021

-

-

30020 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110184

23/11/2021

-

-

30021 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110183

23/11/2021

-

-

30022 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ(โครงการFood For Fun)

1,325.00

1,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด/ ราคาที่เสนอ
1,325.00 บาท

PR7000065110164

23/11/2021

-

-

30023 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ คัมภิลานนท / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110175

23/11/2021

-

-

30024 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

PR7000065110238

24/11/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

หน ้า 2870

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30025 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110239
24/11/2021 -

30026 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110232
บาท

24/11/2021

-

-

30027 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110241

24/11/2021

-

-

30028 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110240

24/11/2021

-

-

30029 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม)เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลําภู ความเพียร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110206

24/11/2021

-

-

30030 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065110201

24/11/2021

-

-

30031 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

24/11/2021

-

-

หน ้า 2871

PR7000065110202

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30032 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110203
24/11/2021 บาท

30033 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110205

24/11/2021

-

-

30034 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110204

24/11/2021

-

-

30035 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม)เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรสา คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065110231

24/11/2021

-

-

30036 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110268
บาท

24/11/2021

-

-

30037 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก แกวรุจิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110228

24/11/2021

-

-

30038 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110229

24/11/2021

-

-

หน ้า 2872

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30039 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110230
24/11/2021 -

30040 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065110227

24/11/2021

-

-

30041 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยวรรณ รัตนธํารงพรรณ / ราคาที่
เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065110276

24/11/2021

-

-

30042 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110275

24/11/2021

-

-

30043 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110271

24/11/2021

-

-

30044 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110272

24/11/2021

-

-

30045 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล / ราคาที่
เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065110273

24/11/2021

-

-

หน ้า 2873

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30046 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110274
24/11/2021 -

30047 วัสดุสํานักงาน(กระดาษ A4 สีชมพู) จํานวน 1 รายการ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ จํากัด / ราคาที่เสนอ
2,648.25 บาท

PR7000065110270

24/11/2021

-

-

30048 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนตรรัตนะ สังขมาลย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110225

24/11/2021

-

-

30049 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสรวี วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110224
บาท

24/11/2021

-

-

30050 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110220

24/11/2021

-

-

30051 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110221
บาท

24/11/2021

-

-

30052 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110222
บาท

24/11/2021

-

-

หน ้า 2874

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30053 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110223
24/11/2021 -

30054 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาษิตา กัญจนกุญชร / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110261

24/11/2021

-

-

30055 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110260

24/11/2021

-

-

30056 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110259

24/11/2021

-

-

30057 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110256

24/11/2021

-

-

30058 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ / ราคาที่เสนอ PR7000065110257
5,000.00 บาท

24/11/2021

-

-

30059 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

24/11/2021

-

-

หน ้า 2875

PR7000065110258

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30060 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม)เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก บุญสุข / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110267
24/11/2021 -

30061 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065110262

24/11/2021

-

-

30062 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110265

24/11/2021

-

-

30063 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110266
บาท

24/11/2021

-

-

30064 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110263

24/11/2021

-

-

30065 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065110264

24/11/2021

-

-

30066 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม)เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สุวรรณโชติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110269

24/11/2021

-

-

หน ้า 2876

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30067 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110245
24/11/2021 บาท

30068 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา / ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065110247
บาท

24/11/2021

-

-

30069 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110248

24/11/2021

-

-

30070 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065110246

24/11/2021

-

-

30071 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065110249

24/11/2021

-

-

30072 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม)เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธพล โหมาต / ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065110255

24/11/2021

-

-

30073 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล / ราคาที่เสนอ PR7000065110254
5,000.00 บาท

24/11/2021

-

-

หน ้า 2877

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30074 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110253
24/11/2021 -

30075 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110251

24/11/2021

-

-

30076 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065110252

24/11/2021

-

-

30077 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต / ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065110250

24/11/2021

-

-

30078 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก พุมสวัสดิ์ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110219

24/11/2021

-

-

30079 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวนากร ศุภวิชญ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110218
บาท

24/11/2021

-

-

30080 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาวัฒน สรอยทา / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

24/11/2021

-

-

หน ้า 2878

PR7000065110217

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30081 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ญาณิศา วัฒนะโชติ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110213
24/11/2021 -

30082 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลลิกา ลีบํารุง / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110216

24/11/2021

-

-

30083 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110207

24/11/2021

-

-

30084 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110208

24/11/2021

-

-

30085 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110209

24/11/2021

-

-

30086 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110210

24/11/2021

-

-

30087 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110211

24/11/2021

-

-

หน ้า 2879

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30088 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110214
24/11/2021 บาท

30089 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000065110212

24/11/2021

-

-

30090 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110215

24/11/2021

-

-

30091 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ฉลองนันทชัย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110288

24/11/2021

-

-

30092 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชี้แจง / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110287

24/11/2021

-

-

30093 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา มีดําเนิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110289

24/11/2021

-

-

30094 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรุดา กัญจนกุญชร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110286

24/11/2021

-

-

หน ้า 2880

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30095 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110277
24/11/2021 -

30096 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110282

24/11/2021

-

-

30097 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110284

24/11/2021

-

-

30098 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110279
บาท

24/11/2021

-

-

30099 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110280
บาท

24/11/2021

-

-

30100 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110281

24/11/2021

-

-

30101 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110278
บาท

24/11/2021

-

-

หน ้า 2881

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30102 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110283
24/11/2021 -

30103 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110285

24/11/2021

-

-

30104 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน สุดสงวน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110242

24/11/2021

-

-

30105 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยิ่งวิวัฒนกุล / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110243

24/11/2021

-

-

30106 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ดันนอก / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110244
บาท

24/11/2021

-

-

30107 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110233

24/11/2021

-

-

30108 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110234
บาท

24/11/2021

-

-

หน ้า 2882

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30109 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110235
24/11/2021 -

30110 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110236

24/11/2021

-

-

30111 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110237

24/11/2021

-

-

30112 ครุภัณฑการเกษตร-เครื่องปมอากาศ ยี่หอRoot Longtech(รุน
LT-080) จํานวน 1 ตัว

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีวาย อินเตอรกรุป (1999) จํากัด /
ราคาที่เสนอ 86,670.00 บาท

PR7000065110291

25/11/2021

-

-

PR7000065110296

25/11/2021

-

-

30113 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด / ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

30114 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทกมล สาครรัตน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110314

25/11/2021

-

-

30115 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธินี แกนมะสังข / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110313

25/11/2021

-

-

หน ้า 2883

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30116 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110310
25/11/2021 -

30117 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา วนาภรณ / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110303

25/11/2021

-

-

30118 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110302

25/11/2021

-

-

30119 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต / ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065110307

25/11/2021

-

-

30120 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110304

25/11/2021

-

-

30121 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช / ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065110308
บาท

25/11/2021

-

-

30122 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

25/11/2021

-

-

หน ้า 2884

PR7000065110311

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30123 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร/ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065110306
25/11/2021 -

30124 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110305

25/11/2021

-

-

30125 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110309

25/11/2021

-

-

30126 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่ม) เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ออนถาวร / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110301

25/11/2021

-

-

30127 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065110300

25/11/2021

-

-

30128 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065110299

25/11/2021

-

-

30129 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110297
บาท

25/11/2021

-

-

หน ้า 2885

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30130 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 10 เดือน
พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี / ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065110298
25/11/2021 บาท

30131 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ ศิริวิโรจน / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065110312

25/11/2021

-

-

30132 คาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 (เงินรับฝากเงิน
รายได-คชจ.โลกใตทะเล)

33,940.00

33,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด / ราคาที่เสนอ 33,940.00 บาท

PO7000065110004

26/11/2021

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอําพล เทียนเงิน/ ราคาที่เสนอ 2,390.00
บาท

PR7000065110315

26/11/2021

-

-

30134 จางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวกอาคารศูนยเรียนรูโลกใตทะเล
บางแสน งวดที่ 4 (กค-กย.64) (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

12,037.50

12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด
/ ราคาที่เสนอ 12,037.50 บาท

PR7000065110322

26/11/2021

-

-

30135 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 2 เครื่อง

22,140.00

22,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

PR8000065100520

01/11/2564

-

-

30136 ซื้อ Citra-Lock 30% จํานวน 10 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จํากัด

PR8000065110005

01/11/2564

-

-

30137 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด จํากัด

PR8000065110007

01/11/2564

-

-

PR8000065110009

01/11/2564

-

-

30133 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 10 รายการ

30138 ซื้อ ET tube #5.5 (cuffed) จํานวน 20 ชิ้น

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

หน ้า 2886

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30139 ซื้อ Glove (Protexis)#6.5 ไมมีแปง จํานวน 40 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110010
01/11/2564 -

30140 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000065110002

01/11/2564

-

-

30141 ซื้อ 1.PHYCON Female Selfcath 12Fr.x130mm จํานวน 10 ชิ้น 2.
PHYCON Male Selfcath 12Fr.x280mm จํานวน 20 ชิ้น

20,400.00

20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

PR8000065110012

01/11/2564

-

-

30142 ซื้อ SHOE COVER (50pair/Box) จํานวน 10 กลอง

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065110013

01/11/2564

-

-

30143 ซื้อ 3002-ET tube # 8.0 (cuffed) จํานวน 100 ชิ้น

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065110015

01/11/2564

-

-

30144 ซื้อ ถุงมือ Exam sterile ศรีตรัง เบอร S จํานวน 20 กลอง

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065110017

01/11/2564

-

-

30145 ซื้อยา AdreNaline 1 mg/1 ml จํานวน 1000 amp , Atropine 0.6
mg/1 ml (Atropine sulfate) จํานวน 200 amp , Furosemide 20
mh/2 ml inj amp (GPO) จํานวน 1000 amp , Itraconazole 100
mg cap (GPO) จํานวน 240 กลอง

23,462.40

23,462.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065110021

01/11/2564

-

-

30146 ซื้อ High Pressure Syringe for CT Injector (Mallinckrodt), Single
set จํานวน 200 pc

76,000.00

76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอรา เมด จํากัด

PR8000065110024

01/11/2564

-

-

30147 ซื้อยา Entacapone 200 mg tab (Comtan) จํานวน 30 กลอง

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

PR8000065110025

01/11/2564

-

-

หน ้า 2887

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30148 ซื้อยา Esmolol 100 mg/10 ml inj จํานวน 3 กลอง

30149 ซื้อยา Acyclovir 5% 1 gm cream (Monirax) จํานวน 20 box ,
Dimenhydrinate 50 mg tab จํานวน 20 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,500.00

5,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110026
01/11/2564 -

PR8000065110027

01/11/2564

-

-

30150 ซื้อยา Tamoxifen 20 mg tab (Novofen) จํานวน 50 กลอง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000065110028

01/11/2564

-

-

30151 ซื้อยา Co careldopa L100+C25 mg (Sinemet) จํานวน 60 กลอง

23,047.80

23,047.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

PR8000065110030

01/11/2564

-

-

30152 ซื้อยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จํานวน 150 กลอง

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000065110031

01/11/2564

-

-

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000065110032

01/11/2564

-

-

30153 ซื้อยา Hydrochlorothiazide 25 mg tab (HCTZ) (TO) จํานวน 20
BOX
30154 ซื้อยา Imipenem 500 mg inj (BIOnam) จํานวน 10 กลอง

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065110033

01/11/2564

-

-

30155 ซื้อยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Hepalac) จํานวน 1000 ขวด

43,800.00

43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110034

01/11/2564

-

-

30156 ซื้อยา Sevoflurane 250 ml inj (Sojourn) จํานวน 15 ขวด

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชนา เฮลท แคร จํากัด

PR8000065110035

01/11/2564

-

-

30157 ซื้อยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott P) จํานวน 600 vial

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

PR8000065110036

01/11/2564

-

-

หน ้า 2888

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30158 ซื้อยา Finasteride 5 mg (Firide) จํานวน 500 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
64,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110038
01/11/2564 -

82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด

PR8000065110039

01/11/2564

-

-

30159 ซื้อยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (NIDePINE) จํานวน 50 กลอง ,
Nicardipine 2 mg/2 ml inj (NIDEPINE) จํานวน 5 กลอง

82,000.00

30160 ซื้อยา Doxycycline 100 mg cap (Policycline) จํานวน 10 กลอง ,
Albendazole 400 mg/10 ml sus (Vermixide) จํานวน 10 ขวด ,
Norfloxacin 100 mg tab (NORFLOCIN) จํานวน 1 กลอง

3,737.50

3,737.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

PR8000065110040

01/11/2564

-

-

30161 ซื้อยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine,Besix) จํานวน 15
กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จํากัด

PR8000065110041

01/11/2564

-

-

30162 ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin ) จํานวน 500
vial , Rifampicin 300 mg cap (Rifam) จํานวน 30 กลอง , Cefdinir
125 mg/5 ml syr 30 ml (Samnir) จํานวน 20 ขวด , Sumatriptan
succinate 50 mg tab (Siagran) จํานวน 100 กลอง

63,140.70

63,140.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110042

01/11/2564

-

-

30163 ซื้อยา Colistimethate eq 150 mg inj (Mellistin) จํานวน 100 vial

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110043

01/11/2564

-

-

30164 ซื้อยา Chlorpromazine 50 mg (Pogetol) จํานวน 3 ขวด ,
Chlorpromazine 100 mg (Pogetol) จํานวน 2 ขวด

2,440.00

2,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000065110044

01/11/2564

-

-

30165 ซื้อยา Povidone lodine Soln 200 ml (Betamed Soln) จํานวน
300 bot , Povidone lodine Soln 30 ml (Betadine) จํานวน 120
ขวด

19,388.40

19,388.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065110045

01/11/2564

-

-

30166 ซื้อยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan) จํานวน 50
ขวด

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110048

01/11/2564

-

-

หน ้า 2889

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30167 ซื้อยา Streptokinase 1.5 mu (Streptase) จํานวน 5 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
27,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110049
01/11/2564 -

30168 ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จํานวน 100 syringe

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

PR8000065110051

01/11/2564

-

-

30169 ซื้อยา Memantine HCL 10 mg tab (Memxa) จํานวน 100 กลอง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000065110052

01/11/2564

-

-

30170 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) จํานวน 5 กลอง

6,420.00

PR8000065110054

01/11/2564

-

-

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

30171 ซื้อยา Topiramate 50 mg tab (Pradox) จํานวน 50 กลอง

32,700.00

32,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000065110055

01/11/2564

-

-

30172 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu cap (Calciferol,Ergocalciferol)
จํานวน 50 กลอง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110056

01/11/2564

-

-

30173 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

96,750.00

96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000065110004

01/11/2564

-

-

30174 คาถายเอกสารประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

PR8000065110060

01/11/2564

-

-

PR8000065110063

01/11/2564

-

-

PR8000065110075

02/11/2564

-

-

30175 คาแรงยายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พรอมชุดกลอน จํานวน 1 งาน

30176 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

3,745.00

92,448.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท จํากัด

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 2890

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30177 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

30178 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P inh 200D (Aerosol) จํานวน 40
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,680.00

3,424.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110076
02/11/2564 -

PR8000065110077

02/11/2564

-

-

30179 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด

PR8000065110078

02/11/2564

-

-

30180 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

69,500.00

69,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด

PR8000065110079

02/11/2564

-

-

30181 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

89,200.00

89,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด

PR8000065110081

02/11/2564

-

-

30182 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

73,723.00

73,723.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110082

02/11/2564

-

-

30183 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

27,970.00

27,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110083

02/11/2564

-

-

30184 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110084

02/11/2564

-

-

30185 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga) ฉร. จํานวน 2
กลอง

67,998.50

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110085

02/11/2564

-

-

30186 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

76,300.00

76,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110086

02/11/2564

-

-

หน ้า 2891

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30187 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
35,000.00

30188 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30189 ซื้อยา Albumin human 20% 50 ml (grifols) จํานวน 5 bot

30190 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110087
02/11/2564 -

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110088

02/11/2564

-

-

4,103.45

4,103.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110089

02/11/2564

-

-

PR8000065110090

02/11/2564

-

-

19,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

30191 ซื้อยา Rilpivirine 25 mg tab (Edurant) จํานวน 20 ขวด

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110091

02/11/2564

-

-

30192 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110092

02/11/2564

-

-

30193 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จํากัด

PR8000065110093

02/11/2564

-

-

30194 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,229.75

35,229.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110094

02/11/2564

-

-

30195 ซื้อยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จํานวน 5 กลอง

89,933.50

89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110095

02/11/2564

-

-

30196 ซื้อยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) จํานวน 200 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110096

02/11/2564

-

-

หน ้า 2892

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30197 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110097
02/11/2564 -

30198 ซื้อยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) จํานวน 50 กลอง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110098

02/11/2564

-

-

30199 ซื้อยา Ivabradine 5 mg tab (Coralan) จํานวน 50 BOX

86,884.00

86,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110099

02/11/2564

-

-

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110100

02/11/2564

-

-

30200 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30201 ซื้อยา Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten) จํานวน 150 กลอง

93,732.00

93,732.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110102

02/11/2564

-

-

30202 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065110103

02/11/2564

-

-

30203 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

18,404.00

18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110104

02/11/2564

-

-

30204 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

47,824.72

47,824.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110105

02/11/2564

-

-

30205 ซื้อยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) จํานวน 50 กลอง

59,492.00

59,492.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110106

02/11/2564

-

-

PR8000065110107

02/11/2564

-

-

30206 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 2893

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30207 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

30208 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110108
02/11/2564 -

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110109

02/11/2564

-

-

30209 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110110

02/11/2564

-

-

30210 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

42,479.00

42,479.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรอม เซิรฟ

PR8000065110111

02/11/2564

-

-

30211 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000065110113

02/11/2564

-

-

30212 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จํากัด

PR8000065110114

02/11/2564

-

-

30213 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

14,350.00

14,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

PR8000065110115

02/11/2564

-

-

30214 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110116

02/11/2564

-

-

30215 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110117

02/11/2564

-

-

30216 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110118

02/11/2564

-

-

หน ้า 2894

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30217 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110119
02/11/2564 -

30218 ซื้อยา Glucema 400 gm จํานวน 50 กระปอง

19,206.50

19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110120

02/11/2564

-

-

30219 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) จํานวน 80 กลอง

27,734.40

27,734.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110121

02/11/2564

-

-

30220 ซื้อยา Empagliflozin 25 mg + Linagliptin 5 mg film-coated
tablet (GLYXAMBI) จํานวน 30 กลอง

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110122

02/11/2564

-

-

30221 ซื้อยา Norepinephrine 1 mg /ml 4 ml (NorEpi Kabi) จํานวน 100
กลอง , Rocuronium bromide 50 mg/5 ml injection (5
ml/vial) จํานวน 3 กลอง

26,054.50

26,054.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110123

02/11/2564

-

-

30222 ซื้อยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 ml (Nepro) จํานวน 24
กลอง

2,234.16

2,234.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110124

02/11/2564

-

-

30223 ซื้อยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide) จํานวน 30 ขวด

6,708.90

6,708.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110126

02/11/2564

-

-

PR8000065110127

02/11/2564

-

-

PR8000065110129

02/11/2564

-

-

PR8000065110130

02/11/2564

-

-

30224 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

30225 ซื้อยา Diprosalic (Betameth+Salicylic) oint 5 gm จํานวน 4 กลอง

30226 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 26 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

23,935.00

9,373.20

67,024.00

23,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

9,373.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

67,024.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

หน ้า 2895

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30227 ซื้อยา Glucose 50% 50 ml จํานวน 600 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065110131
02/11/2564 -

30228 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110133

02/11/2564

-

-

30229 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

56,175.00

56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110134

02/11/2564

-

-

30230 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110135

02/11/2564

-

-

30231 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,500.00

30,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด

PR8000065110137

02/11/2564

-

-

30232 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110139

02/11/2564

-

-

30233 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110140

02/11/2564

-

-

30234 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110141

02/11/2564

-

-

30235 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

84,800.00

84,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด

PR8000065110142

02/11/2564

-

-

30236 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

80,900.00

80,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท เทคโนโลยี่ส จํากัด

PR8000065110144

02/11/2564

-

-

หน ้า 2896

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30237 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,890.00

30238 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110146
02/11/2564 -

26,400.00

26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรอน เมดิคอล จํากัด

PR8000065110147

02/11/2564

-

-

30239 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,190.00

23,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

PR8000065110148

02/11/2564

-

-

30240 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

21,536.00

21,536.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000065110151

02/11/2564

-

-

30241 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

34,200.00

34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

PR8000065110152

02/11/2564

-

-

30242 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

31,710.00

31,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

PR8000065110153

02/11/2564

-

-

30243 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

58,500.00

58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065110154

02/11/2564

-

-

30244 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065110155

02/11/2564

-

-

PR8000065110157

02/11/2564

-

-

PR8000065110158

02/11/2564

-

-

30245 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

5,350.00

30246 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

40,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

40,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด

หน ้า 2897

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30247 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
37,236.00

30248 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110159
02/11/2564 -

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110160

02/11/2564

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน - ไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

PR8000065110161

02/11/2564

-

-

30250 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110162

02/11/2564

-

-

30251 จัดจางเหมาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องไตเทียม ณ ศูนยไตเทียม
เทศบาลแสนสุข

39,360.00

39,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด

PO8000065110016

02/11/2564

-

-

30252 ซื้อแบตเตอรี่ และ Flow sensor ของเครื่องชวยหายใจชนิดควบคุม
ดวยปริมาตรและความดัน

25,560.00

25,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

PR8000065110164

02/11/2564

-

-

30253 ซื้อยา Methylphenidate 18 mg (Concerta) (บจ2) จํานวน 40 ขวด

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000065110165

02/11/2564

-

-

30254 คาบริการสลายนิ่วดวย URS จํานวน 1 ราย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย เซอรวิสเซส จํากัด

PR8000065110166

02/11/2564

-

-

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000065110167

02/11/2564

-

-

33,700.00

33,700.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000065110172

02/11/2564

-

-

30249 ซื้อกระดาษปริ้นสําหรับเครื่องตรวจติดตามการทํางานของหัวใจทารก
ในครรภและหดรัดตัวของมดลูก จํานวน 20 ชุด

30255 ซื้อยา Ephedrine HCL (บจ2) 30 mg/1 ml inj จํานวน 30 กลอง ,
Zolpidem (บจ2) 10 mg (Stilnox-l) จํานวน 15 box
30256 ซื้อยา จํานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 2898

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30257 ซื้อ Oxygen Sensor สําหรับเครื่องชวยหายใจสําหรับเด็กแรกเกิด 1
ชิ้น 5408044010006

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,025.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีพี แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110173
02/11/2564 -

30258 ซื้อแบตเตอรี่ สําหรับเครื่องควบคุมการใหสารละลาย 10 กอน

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

PR8000065110174

02/11/2564

-

-

30259 ซื้อ 1.Ocusoft Lid Scrub Original (Foam) 50 ml. จํานวน 20 ขวด
2.Ocusoft Lid Scrub Plus (Foam) 50 ml. จํานวน 20 ขวด

14,338.00

14,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา(ประเทศไทย) จํากัด PR8000065110177

02/11/2564

-

-

30260 ซื้อ Cuff เครื่องวัดความดันโลหิต

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000065110178

02/11/2564

-

-

30261 สายตอวัดความดัน NIBP Hose สําหรับเครื่องติดตามการทํางานของ
หัวใจและสัญญาณชีพ 10 เสน

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000065110179

02/11/2564

-

-

30262 ซื้อ Admit set จํานวน 600 ชุด

69,600.00

69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด

PR8000065110185

02/11/2564

-

-

30263 ซื้อ กระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 80 ลัง

72,000.73

72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110186

02/11/2564

-

-

30264 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

25,198.50

25,198.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110188

02/11/2564

-

-

30265 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4 รายการ

34,578.12

34,578.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110190

02/11/2564

-

-

30266 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด

PR8000065110192

02/11/2564

-

-

หน ้า 2899

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30267 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110193
02/11/2564 -

30268 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 4 รายการ

63,344.00

63,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110194

02/11/2564

-

-

30269 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065110195

02/11/2564

-

-

30270 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 รายการ

37,454.28

37,454.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110196

02/11/2564

-

-

30271 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

50,504.00

50,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110197

02/11/2564

-

-

30272 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย

48,347.95

48,347.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000065110198

02/11/2564

-

-

30273 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 3 รายการ

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110199

02/11/2564

-

-

30274 ซื้อ OXYGEN MASK with BAG ผูใหญ จํานวน 200 ชุด

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065110201

02/11/2564

-

-

PR8000065110202

02/11/2564

-

-

PR8000065110203

02/11/2564

-

-

30275 ซื้อยา Charcoal powder 5 gm (Ca R Bon) จํานวน 10 กลอง

30276 ซื้อถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

3,477.50

78,000.00

3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

หน ้า 2900

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30277 ซื้อยา Ofloxacin 200 mg tab (Ofloxin) จํานวน 3 กลอง , Folvit 5
mg (Folic acid) tab จํานวน 70 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,377.30

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,377.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110204
02/11/2564 -

30278 ซื้อ IV Catheter #24Gx3/4 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

23,005.00

23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110205

02/11/2564

-

-

30279 ซื้อยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) จํานวน 100
กลอง

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110206

02/11/2564

-

-

30280 ซื้อ 1.ASKINA CALGITROL 10x10cm 10/box จํานวน 1 แพค
2.ASKINA CALGITROL 15x15cm 10/box จํานวน 1 แพค

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110207

02/11/2564

-

-

30281 ซื้อ CPE Gown,thumbhole จํานวน 3,000 ชิ้น

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000065110208

02/11/2564

-

-

30282 ซื้อยา Tenofovir 300 mg tab (TDF.Forvic) จํานวน 50 กลอง

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000065110209

02/11/2564

-

-

30283 ซื้อ 1.EKG paper 1/2 A4 210140/142R จํานวน 30 พับ 2.
กระดาษอัลตราซาวด SONY UPP-110HD จํานวน 20 มวน

31,100.00

31,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065110210

02/11/2564

-

-

7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000065110211

02/11/2564

-

-

30284 ซื้อยา Tranxenamic 250 mg cap (Transamin) 25 ขวด

7,383.00

30285 ซื้อยา พริกเจล 35 gm (Capsika gel) จํานวน 250 หลอด

11,250.00

11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000065110212

02/11/2564

-

-

30286 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 4 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

18,200.00

18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

PR8000065110213

02/11/2564

-

-

หน ้า 2901

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30287 ซื้อยา Propranolol 10 mg tab (Cardenol 10) จํานวน 50 กลอง

30288 ซื้อ 8519-พลาสติกดามขอเทา สั้น # M (Novatec) จํานวน 6 ชิ้น

30289 ซื้อยา Water for injection 100 ml จํานวน 600 ขวด

30290 ซื้อ 1.TAS Mepilex Ag 10x10 cm.จํานวน 4 กลอง 2.TAS Mepilex
Ag 17.5x17.5 cm.จํานวน 4 กลอง
30291 ซื้อ Foam Dressing 15x30x3cm จํานวน 24 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
12,000.00

16,050.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110214
02/11/2564 -

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110215

02/11/2564

-

-

PR8000065110216

02/11/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

28,248.00

28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110217

02/11/2564

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110218

02/11/2564

-

-

30292 ซื้อยา Lamotrigine 100 mg tab (Neumogine) จํานวน 20 กลอง ,
Mirtazapine 30 mg tap (Merasal) จํานวน 5 กลอง

16,650.00

16,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065110219

02/11/2564

-

-

30293 จัดจางคาเปลี่ยนปาก, ลับคม, ปรับสภาพผิว, ชุบทองเครื่องมือผาตัด

24,984.50

24,984.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จํากัด

PR8000065110220

02/11/2564

-

-

30294 ซื้อ 1.ชุดโฟม คูลาแวค แบบมีนาฆาเชื้อ ขนาดใหญ จํานวน 4 ชุด 2.ชุด
โฟม คูลาแวค แบบมีนาฆาเชื้อ ขนาดกลาง จํานวน 6 ชุด

25,508.80

25,508.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110221

02/11/2564

-

-

PR8000065110222

02/11/2564

-

-

PR8000065110223

02/11/2564

-

-

30295 ขอซื้อวัสดุสําหรับคนไข

30296 ซื้อยา Augmentin*1.2gm-l(amox/clav=1/0.2)(Cavumox) จํานวน
350 vial , Augmentin ES sus (a600+C42.9/5ml) 70 ml
(Cavumox) จํานวน 20 ขวด

9,850.00

25,294.80

9,850.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

25,294.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 2902

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30297 ซื้อ 1.Glove (Protexis)#7.5 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง 2.Glove
(Protexis)#8.0 ไมมีแปง จํานวน 10 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110224
02/11/2564 -

30298 ซื้อ Proxima2 Baseplate 60mm 10/box จํานวน 3 แพค

3,434.70

3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110225

02/11/2564

-

-

30299 ซื้อยา Amitriptyline 10 mg (Polytanol10) จํานวน 40 กลอง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000065110226

02/11/2564

-

-

30300 ซื้อ 1.Dafilon B 3/0 75cm DS24 36PC/PK จํานวน 6 แพค
2.Dafilon B 4/0 75cm DS19 36PC/PK จํานวน 6 แพค

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110227

02/11/2564

-

-

30301 ซื้อยา Azathioprine 50 mg (Imuprin) จํานวน 40 กลอง

21,800.00

21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000065110228

02/11/2564

-

-

30302 ซื้อ 1.C0068030 Novosyn V 3/0 70 cm HR22 36PC/PK จํานวน
4 แพค 2.C0068042 Novosyn V 2/0 70 cm HR26 36PC/PK
จํานวน 2 แพค

18,618.00

18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110229

02/11/2564

-

-

30303 ซื้อยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d (NasonexAQ)
จํานวน 170 ขวด

95,861.30

95,861.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110230

03/11/2564

-

-

30304 ซื้อยา Poly Oph eye/ear Drop 5 ml จํานวน 240 ขวด , Dex Oph
(Dex1mg+Neo5mg/ml)e.d 4 ml จํานวน 240 ขวด ,
Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm จํานวน 420 หลอด

13,982.40

13,982.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

PR8000065110231

03/11/2564

-

-

30305 ซื้อยา Chlorthexidine 5% (gallon) จํานวน 20 แกลลอน

17,600.00

17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

PR8000065110232

03/11/2564

-

-

30306 ซื้อยา Enalapril 20 mg (Anapril20) จํานวน 100 กลอง ,
Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จํานวน 30 ขวด

43,500.00

43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110233

03/11/2564

-

-

หน ้า 2903

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30307 ซื้อยา Clindamycin 300 mg cap (Clinda GPO) จํานวน 30 กลอง ,
11,800.00
Neostigmine 2.5 mg/1 ml inj (Prostigmin) จํานวน 200 amp
30308 ซื้อยา Vitamin K1 1 mg/0.5 ml inj (เด็ก) Phytomenadione
จํานวน 15 กลอง , Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จํานวน
20 vial

4,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,800.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110234
03/11/2564 -

PR8000065110235

03/11/2564

-

-

30309 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จํานวน 350 กลอง

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110236

03/11/2564

-

-

30310 ซื้อยา Ursodeoxycholic acid 250 mg cap (URSolin) จํานวน 50
กลอง , Isosorbide 20 mg (Monolin) จํานวน 300 กลอง

68,800.00

68,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110237

03/11/2564

-

-

30311 ซื้อยา Hydroxychloroquine 200 mg (Quinnel) จํานวน 35 กลอง

19,250.00

19,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110238

03/11/2564

-

-

30312 ซื้อยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จํานวน 500 กลอง ,
Benzbromarone tab (Benarone) 100 mg จํานวน 15 กลอง ,
Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จํานวน 200 กลอง

97,750.00

97,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110239

03/11/2564

-

-

30313 ซื้อยา Sertraline 50 mg tab (serLIFt) จํานวน 500 กลอง

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110241

03/11/2564

-

-

30314 ซื้อยา Oxymetholone 50 mg tab (Androlic) จํานวน 10 ขวด

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110242

03/11/2564

-

-

30315 ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

45,070.00

45,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000065110243

03/11/2564

-

-

30316 ซื้อยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) จํานวน 200
ขวด

60,348.00

60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110244

03/11/2564

-

-

หน ้า 2904

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30317 ซื้อยา Magesto F (Mamylase +...) tab จํานวน 25 กลอง

30318 ซื้อยา Misoprostol 200 mcg tab (Cytotec) จํานวน 1 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,103.50

1,231.57

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,103.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

1,231.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110245
03/11/2564 -

PR8000065110246

03/11/2564

-

-

30319 ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil) จํานวน 150
กลอง

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110247

03/11/2564

-

-

30320 ซื้อยา Alverine60+Simethicone300mg tab (Meteospasmyl)
จํานวน 70 กลอง

15,429.40

15,429.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110248

03/11/2564

-

-

30321 ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl arginine) จํานวน
150 กลอง

43,816.50

43,816.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110251

03/11/2564

-

-

30322 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80แกรม สีเขียวเขม จํานวน 50 รีม

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

PR8000065110252

03/11/2564

-

-

30323 ซื้อยา Budesonide64mcg/P120D (Rhinocort Aqua) จํานวน 200
ชุด

28,999.14

28,999.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110254

03/11/2564

-

-

30324 ซื้อยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT (Gynoflor) จํานวน 20
box

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110257

03/11/2564

-

-

30325 ซื้อยา HYDROXYUrea 500 mg (Hydrea) จํานวน 10 ขวด

21,089.70

21,089.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110259

03/11/2564

-

-

30326 ซื้อยา Obimin AZ tab จํานวน 500 ขวด

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110261

03/11/2564

-

-

หน ้า 2905

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30327 ซื้อยา Levetiracetam 500 mg tab (Sandoz) จํานวน 50 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,992.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110262
03/11/2564 -

30328 ซื้อยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จํานวน 450 กลอง

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110263

03/11/2564

-

-

30329 ซื้อยา Phenytoin sod 100 mg cap (Dilantin) จํานวน 100 ขวด

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110264

03/11/2564

-

-

30330 ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octrea) จํานวน 200 syringe

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110265

03/11/2564

-

-

30331 ซื้อยา Clsatracurium 2 mg/ml (Cisatracurium) จํานวน 50 กลอง

27,980.50

27,980.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110266

03/11/2564

-

-

30332 ซื้อยา Tadalafil 5 mg tab (Cialis) จํานวน 10 กลอง

30,302.40

30,302.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110267

03/11/2564

-

-

30333 ซื้อยา Terramycin ophth oint 3.5 gm จํานวน 2 กลอง ,
Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) จํานวน 40 กลอง

44,597.60

44,597.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110268

03/11/2564

-

-

30334 ซื้อยา MTV+Mineral tab (Centrum) จํานวน 30 ขวด

15,022.80

15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110269

03/11/2564

-

-

30335 ซื้อยา Secukinumab 150 mg powder for injection (Scapho) ฉร.
จํานวน 2 vial

12,454.80

12,454.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110270

03/11/2564

-

-

30336 คาบริการเครื่องสลายนิ่ว

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110271

03/11/2564

-

-

หน ้า 2906

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30337 คาบริการเครื่องสลายนิ่ว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110272
03/11/2564 -

30338 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

47,500.00

47,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110273

03/11/2564

-

-

30339 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด

PR8000065110274

03/11/2564

-

-

30340 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

52,216.00

52,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110275

03/11/2564

-

-

30341 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,000.00

PR8000065110276

03/11/2564

-

-

30342 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

87,629.79

87,629.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

PR8000065110277

03/11/2564

-

-

30343 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จํากัด

PR8000065110279

03/11/2564

-

-

30344 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด

PR8000065110280

03/11/2564

-

-

30345 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110281

03/11/2564

-

-

30346 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000065110282

03/11/2564

-

-

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอรเมด จํากัด

หน ้า 2907

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30347 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,482.00

30348 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110283
03/11/2564 -

44,700.00

44,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110284

03/11/2564

-

-

30349 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000065110285

03/11/2564

-

-

30350 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000065110286

03/11/2564

-

-

30351 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

31,282.00

31,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด

PR8000065110287

03/11/2564

-

-

30352 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110288

03/11/2564

-

-

30353 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065110289

03/11/2564

-

-

30354 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065110290

03/11/2564

-

-

30355 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

33,170.00

33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065110291

03/11/2564

-

-

30356 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110292

03/11/2564

-

-

หน ้า 2908

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30357 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,495.00

30358 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110293
03/11/2564 -

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110294

03/11/2564

-

-

30359 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

50,200.00

50,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110295

03/11/2564

-

-

30360 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110296

03/11/2564

-

-

PR8000065110297

03/11/2564

-

-

30361 จางคาเชาหมวกและชุดคลุมปลอดเชื้อขณะผาตัด

4,000.00

30362 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

18,075.00

18,075.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065110298

03/11/2564

-

-

30363 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065110299

03/11/2564

-

-

30364 ซื้อสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด

PR8000065110300

03/11/2564

-

-

30365 ซื้อวัสดุ

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110301

03/11/2564

-

-

PR8000065110306

04/11/2564

-

-

30366 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

6,030.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จํากัด

6,030.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

หน ้า 2909

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30367 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,374.00

30368 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110307
04/11/2564 -

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110308

04/11/2564

-

-

30369 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

95,658.00

95,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110309

04/11/2564

-

-

30370 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

71,048.00

71,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110310

04/11/2564

-

-

30371 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110311

04/11/2564

-

-

30372 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด

PO8000065110025

04/11/2564

-

-

30373 ซื้อยา Tenofovir Alafenamide fumarate 25 mg (TAFNAT)
จํานวน 50 กลอง

13,550.00

13,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065110325

04/11/2564

-

-

30374 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab จํานวน 160 กลอง

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110326

04/11/2564

-

-

30375 ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จํานวน 600 ขวด

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065110327

04/11/2564

-

-

PR8000065110328

04/11/2564

-

-

30376 ซื้อยา Clarithromycin 500 mg tab (Klarithro RX) จํานวน 5 กลอง

4,450.02

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,450.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

หน ้า 2910

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30377 ซื้อยา Hepatitis B IG 180 iu/1 ml (HBIG,ImmunoHBS) จํานวน 5
dose

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110329
04/11/2564 -

30378 ซื้อยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จํานวน 65 กลอง

20,150.00

20,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000065110330

04/11/2564

-

-

30379 ซื้อยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จํานวน 2000 หลอด

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065110331

04/11/2564

-

-

30380 ซื้อยา Warfarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จํานวน 20 กลอง , Warfarin 3
mg ฟา (Orfarin) จํานวน 40 กลอง

21,935.00

21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอไรออน ฟารมา ไทย จํากัด

PR8000065110332

04/11/2564

-

-

PR8000065110333

04/11/2564

-

-

30381 ซื้อยา Vitamin B16 12 Fort tab (250+250+1 mg) จํานวน 20
กลอง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

30382 ซื้อยา INSulin Winsulin 10 ml (RI30/NPH70u/ml) จํานวน 200
vial , Mebeverine 135 mg tab (Duspatin) จํานวน 20 กลอง

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110334

04/11/2564

-

-

30383 ซื้อยา Risperidone 2 mg tab (Neuris) จํานวน 15 กลอง

19,950.00

19,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110335

04/11/2564

-

-

30384 ซื้อยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) จํานวน 300 กลอง

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด

PR8000065110336

04/11/2564

-

-

30385 ซื้อยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จํานวน 30 กลอง

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟารมา แอนด เฮลทแคร จํากัด

PR8000065110337

04/11/2564

-

-

30386 ซื้อยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จํานวน 50 กลอง

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110338

04/11/2564

-

-

หน ้า 2911

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30387 ซื้อยา CarboxyMethylCellulose NA 0.5% tube (Solufresh)
จํานวน 150 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110339
04/11/2564 -

30388 ซื้อยา Omeprazole 40 mg IV (Zefxon) จํานวน 1200 vial

62,916.00

62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065110341

04/11/2564

-

-

30389 ซื้อยา Furosemide 40 mg tab (Furetic) จํานวน 30 กลอง

8,699.10

8,699.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110342

04/11/2564

-

-

PR8000065100116

05/11/2564

-

-

30390 คาสงตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ
ประจําเดือนตุลาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จํากัด

30391 ซื้อถังใสผา

7,222.50

7,222.50 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065110344

05/11/2564

-

-

30392 จางเย็บพลาดติกหุมหมอน

1,391.00

1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

PR8000065110345

05/11/2564

-

-

30393 ซื้อน้ํายาลางวัสดุอุปกรณทางการแพทย

33,063.00

33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110346

05/11/2564

-

-

30394 จางตัดชุดปฏิบัติงานเจาหนาที่หองคลอด

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอปไลน โพรดักส จํากัด

PO8000065110026

05/11/2564

-

-

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110351

05/11/2564

-

-

PR8000065110358

05/11/2564

-

-

30395 ซื้อยา CefTRlaxone 250 mg inj (Cef 3) จํานวน 100 vial ,
DOPAmine 250 mg/10 ml inj (Inopin 250) จํานวน 10 กลอง
30396 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด

หน ้า 2912

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30397 คาบริการมิเตอรสวนเกิน จํานวน 2,002 แผน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
642.64

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

642.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110359
05/11/2564 -

30398 ซื้อยา CAL citonin 50iu/1 ml inj จํานวน 40 กลอง

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110361

05/11/2564

-

-

30399 ซื้อยา Relva Ellipta 200/25 mcg inhaler จํานวน 30 กลอง

28,087.50

28,087.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110363

05/11/2564

-

-

30400 ซื้อยา Mometasone 0.1% 5 gm cream (Elomet) จํานวน 300
หลอด

23,112.00

23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110364

05/11/2564

-

-

30401 ซื้อยา Infant Food PmPD (SimilacNeosure 370 gm) จํานวน 12
กระปอง , Infant Food Lactose Free (Similac LF,O-lac) จํานวน
24 กระปอง

7,318.80

7,318.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110365

05/11/2564

-

-

30402 ซื้อยา Phosphate inj 8.7% inj 20 ml (K2HPO4) จํานวน 50 amp

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110366

05/11/2564

-

-

30403 ซื้อยา Beraprost sodium 20 mcg tab (Dorner) จํานวน 10 กลอง

5,221.60

5,221.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110367

05/11/2564

-

-

30404 ซื้อยา Permethrin 1% w/w 30 ml (A-scalp lotion) จํานวน 20
ขวด

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110368

05/11/2564

-

-

30405 ซื้อยา Benzydamine HCl 3 mg/ml spray (D Throat) จํานวน 100
ขวด

12,999.43

12,999.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110369

05/11/2564

-

-

30406 ซื้อยา Ertapenam 1 gm (Invanz) จํานวน 100 กลอง

93,518.00

93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110370

05/11/2564

-

-

หน ้า 2913

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30407 ซื้อยา Melphalan 2 mg tab (Alkeran) ฉร. จํานวน 5 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,031.25

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,031.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110371
05/11/2564 -

30408 ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 t/tube จํานวน 700
หลอด

99,617.00

99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110372

05/11/2564

-

-

30409 ซื้อยา Cc:Etonogestrel 68 mg ฝง (Implanon NXT) จํานวน 30
กลอง

54,891.00

54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110373

05/11/2564

-

-

30410 ซื้อยา Rabies Ig 300 iu/2 ml inj (HRIg,Berirab P) จํานวน 30 vial

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110374

05/11/2564

-

-

30411 ซื้อยา Dexpanthenol 5% Spray 20 ml 140d (Mar Plus) จํานวน
20 ขวด

3,980.40

3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110375

05/11/2564

-

-

30412 ซื้อยา Perampanel 4 mg film-coated tab (Fycompa4) ฉร.
จํานวน 2 กลอง

4,553.92

4,553.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110376

05/11/2564

-

-

30413 ซื้อยา Dexpanthenol 5% 30 gm (Bepanthen) จํานวน 30 หลอด

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110377

05/11/2564

-

-

30414 ซื้อยา Rupatadine 10 mg tab (Rupafin) จํานวน 10 กลอง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110378

05/11/2564

-

-

30415 ซื้อยา Sodium BlCarbonate 300 mg tab (soDAmint) จํานวน 100
ขวด , Dequalinum Cl 10 mg tab (Fluomizin) จํานวน 20 กลอง

10,207.80

10,207.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110379

05/11/2564

-

-

30416 ซื้อยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) จํานวน 100
กระปอง

55,426.00

55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110380

05/11/2564

-

-

หน ้า 2914

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30417 ซื้อยา Agomelatine 25 mg tab (Valdoxan) จํานวน 30 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
42,083.10

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110381
05/11/2564 -

30418 ซื้อยา Chlorhexidine 4% 500 ml Scrub (AS) จํานวน 300 ขวด ,
Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.) จํานวน 1000 หลอด

50,559.64

50,559.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110383

05/11/2564

-

-

30419 ซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab (Brilinta) จํานวน 20 กลอง

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110384

05/11/2564

-

-

30420 ซื้อยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จํานวน 1000 กลอง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110385

05/11/2564

-

-

30421 ซื้อยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จํานวน 40 กลอง

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110386

05/11/2564

-

-

PR8000065110387

05/11/2564

-

-

30422 ซื้อยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml (Ferdek) จํานวน
250 กลอง

6,687.50

6,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

30423 สติ๊กเกอรพิมพตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม. จํานวน 500000
ดวง

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูกา เทค จํากัด

PR8000065110399

08/11/2564

-

-

30424 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110401

08/11/2564

-

-

30425 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110402

08/11/2564

-

-

30426 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110404

08/11/2564

-

-

หน ้า 2915

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30427 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000065110036 08/11/2564 -

30428 น้ํายาซักผา 4 รายการ

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

PR8000065110413

08/11/2564

-

-

30429 ซื้อ Non-Woven

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110414

08/11/2564

-

-

30430 ซื้อผาฝายฟอกเชียว 60 นิ้ว

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000065110416

08/11/2564

-

-

30431 ทําฐานลอเลื่ อนใสผา

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065110417

08/11/2564

-

-

PR8000065110420

09/11/2564

-

-

30432 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

30433 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

98,500.00

98,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เฮียรริ่ง จํากัด

PR8000065110422

09/11/2564

-

-

30434 ซื้อยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) จํานวน 600
หลอด , Loteprednol etabonate 0.5% e.d 5 ml (Lotemax)
จํานวน 10 ขวด

63,807.31

63,807.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110424

09/11/2564

-

-

30435 ซื้อยา Azelaic acid 0.2g/g cream 30 g (Skinoren) จํานวน 10
หลอด

3,980.40

3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110425

09/11/2564

-

-

30436 ซื้อยา Rivaroxaban 2.5 mg tab (Xarelto 2.5) จํานวน 1 กลอง ,
Rivaroxaban 20 mg tab (Xarelto20) จํานวน 30 กลอง

79,954.68

79,954.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110426

09/11/2564

-

-

หน ้า 2916

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30437 ซื้อยา Cetaphil Skin RestoringMois lotion จํานวน 10 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,795.40

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,795.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110427
09/11/2564 -

30438 ซื้อยา Infant Food Allergic (PH CMF) (Dumex HiQ HA1+syn)
จํานวน 6 กระปอง , Nutricia Infatrini 400 gm จํานวน 12 กระปอง

6,660.00

6,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110428

09/11/2564

-

-

30439 ซื้อยา Tramadol 50 mg/1 ml injection จํานวน 10 กลอง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

PR8000065110429

09/11/2564

-

-

30440 ซื้อยา Furosemide 250 mg/25 ml inj (Furetic S) จํานวน 100
amp

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110430

09/11/2564

-

-

30441 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000065110431

09/11/2564

-

-

30442 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110432

09/11/2564

-

-

30443 ซื้อยา HPV vaccine 9-Valent 0.5 mL prefilled syr จํานวน 6
prefilled syr

32,806.20

32,806.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110433

09/11/2564

-

-

30444 ซื้อยา Amorofine 5% solution จํานวน 20 BOX

25,979.60

25,979.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110434

09/11/2564

-

-

30445 ซื้อยา varicella zoster live vac. 19400 pfu/650 mcl จํานวน 20
vial

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110435

09/11/2564

-

-

30446 ซื้อยา CAPD (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 35 กลอง

55,388.55

55,388.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110436

09/11/2564

-

-

หน ้า 2917

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30447 ซื้อ กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 400 รีม

30448 ซื้อยา Isoniazid 100 mg (INH)(Isoniazid GPO) จํานวน 20 ขวด ,
Calcium gluconate 10% 10 ml จํานวน 200 amp , Amikacin
500 mg/2 ml inj (GPO) จํานวน 300 vial
30449 ซื้อยา ขิง 500 mg cap (70 cap) จํานวน 50 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,800.00

11,672.20

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110437
09/11/2564 -

11,672.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065110441

10/11/2564

-

-

2,950.00

2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110442

10/11/2564

-

-

30450 ซื้อยา Rowatinex cap (Herb extract) จํานวน 30 กลอง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110443

10/11/2564

-

-

30451 ซื้อยา Furosemide 500 mg tab ( Furetic) จํานวน 30 กลอง ,
CefDinir 100 mg cap (samnir) จํานวน 30 กลอง

65,163.00

65,163.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110444

10/11/2564

-

-

30452 ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm inj (Cef3) จํานวน 2000 vial

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110445

10/11/2564

-

-

30453 ซื้อ TG Bactigrass 10x10 cm (Topical Gauze) จํานวน 200 กลอง

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110448

10/11/2564

-

-

30454 ซื้อ I Invasive Pressure Tranducer จํานวน 30 ชิ้น

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซเอ็นซ (ประเทศไทย)
จํากัด

PR8000065110449

10/11/2564

-

-

30455 ซื้อ Q2040T-90U โนวาซอรบ ควิก 2/0 40 มม 1/2TC จํานวน 12 โหล

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110450

10/11/2564

-

-

30456 ซื้อ I Closed Suction set Adult CH14 จํานวน 100 ถุง

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด

PR8000065110451

10/11/2564

-

-

หน ้า 2918

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30457 ซื้อ 1.FIXOMULL Stretch 10CMx10M จํานวน 60 กลอง
2.FIXOMULL Stretch 15CMx10M จํานวน 24 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
34,719.36

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

34,719.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110452
10/11/2564 -

30458 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

7,936.19

7,936.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110453

10/11/2564

-

-

30459 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

16,531.50

16,531.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110454

10/11/2564

-

-

30460 ซื้อ TENSOPLASTIC FAD 100'S จํานวน 200 กลอง

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110455

10/11/2564

-

-

30461 ซื้อ Electrode Pad (Red Dot-2238) จํานวน 80 แพค

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

PR8000065110456

10/11/2564

-

-

30462 ซื้อ กระบอกฉีดยา ''NIPRO''LS 10 ML.(100อัน/กลอง) จํานวน 100
กลอง

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110457

10/11/2564

-

-

30463 ซื้อ Hood (ถุงคลุมศรีษะ) จํานวน 2,000 ชิ้น

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000065110458

10/11/2564

-

-

30464 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร XS จํานวน 400 กลอง

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065110459

10/11/2564

-

-

30465 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 6 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

33,030.00

33,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065110460

10/11/2564

-

-

30466 ซื้อ Three way (Lock) จํานวน 20 กลอง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000065110461

10/11/2564

-

-

หน ้า 2919

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30467 ซื้อ พาเลทพลาสติก ขนาด 100x120x17 ซม.จํานวน 22 อัน

30468 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 22 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
59,400.00

41,076.00

30469 ซื้อยา TriHexyphenidyl 5 mg tab (Benzhexol) จํานวน 10 ขวด ,
lodine GPO 150 mcg (ยาเม็ดไอโอดีน) จํานวน 50 ขวด ,
PhenoBARbitone 30 mg tab (บจ4) จํานวน 1 ขวด , มะแวง (ยา
อมมะแวง) จํานวน 80 กลอง

9,802.40

30470 ซื้อยา Tiotropium bromide handihaler 18 mcg แผง จํานวน 200
กลอง

99,938.00

30471 ซื้อยา Silver nitrate stick 5 gm จํานวน 2 แทง

1,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

59,400.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110462
10/11/2564 -

41,076.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000065110463

10/11/2564

-

-

PR8000065110466

10/11/2564

-

-

PR8000065110467

10/11/2564

-

-

PR8000065110468

10/11/2564

-

-

9,802.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

1,100.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

30472 ซื้อยา Sacubitril 97.2+Valsartan 102.8 mg tab จํานวน 20 กลอง

82,347.20

82,347.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110469

10/11/2564

-

-

30473 ซื้อยา Fenofibrate 135 mg tab (Triliprix) จํานวน 200 กลอง

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110470

10/11/2564

-

-

30474 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml (Prevnar) จํานวน
45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110471

10/11/2564

-

-

30475 ซื้อยา Sitafloxacin hydrate 50 mg tab (Gracevit) จํานวน 50 กลอง

46,652.00

46,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110472

10/11/2564

-

-

หน ้า 2920

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30476 ซื้อยา Tdap vac. 0.5 ml (Adacel) จํานวน 100 vial

30477 ซื้อยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml (NovoMix30 PF)
จํานวน 100 กลอง
30478 คาจางเหมาบริการขนยายขยะอันตรายไปทําลาย ประจําเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
50,290.00

88,275.00

1,660.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110473
10/11/2564 -

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110474

10/11/2564

-

-

PR8000065110475

10/11/2564

-

-

1,660.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

30479 ซื้อยา Immuplex Plain 1 kg/bag จํานวน 10 ชิ้น

15,500.02

15,500.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110476

10/11/2564

-

-

30480 ซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tab (Sandoz) จํานวน 400 กลอง

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110477

10/11/2564

-

-

30481 ซื้อAitFit N20 CLASSIC จํานวน 1 ชุด

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000065110485

11/11/2564

-

-

30482 ซื้อยา เซรุมแกพิษงูรวมระบบประสาท จํานวน 2 กลอง , เซรุมแกพิษงู
รวมระบบโลหิต จํานวน 2 กลอง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

PR8000065110486

11/11/2564

-

-

PR8000065110488

11/11/2564

-

-

PR8000065110489

11/11/2564

-

-

PR8000065110490

11/11/2564

-

-

30483 ซื้อยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sach. (Cleanoze)
จํานวน 500 กลอง

35,000.00

30484 ซื้อยา Vincrestine 2 mg/2 ml inj (v.C.S.) ฉร. จํานวน 1 กลอง

2,300.00

30485 ซื้อยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml (Potas elixir)
จํานวน 1000 ขวด , Tramadol 50 mg cap (Tramadol) จํานวน
500 กลอง

33,170.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

หน ้า 2921

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30486 ซื้อยา ORS for pediatric จํานวน 20 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,180.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110492
11/11/2564 -

30487 ซื้อยา Augmentin 375 tab (a250+C125) (AMK375) จํานวน 50
กลอง

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

PR8000065110494

11/11/2564

-

-

30488 ซื้อยา Iron complex syr 60 ml (eq 10 mg iron) (Eurofer) จํานวน
2 ลัง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065110496

11/11/2564

-

-

30489 ซื้อยา Pancreatin 200+simethicone 20 tab (gaszym) จํานวน 15
กลอง

14,990.70

14,990.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110501

11/11/2564

-

-

30490 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg (PreNARpil) จํานวน 30 กลอง

7,500.00

PR8000065110502

11/11/2564

-

-

30491 ซื้อยา Paracetamol/CODeine=300/15(Codigesic) จํานวน 300
กลอง

51,300.00

51,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000065110503

11/11/2564

-

-

30492 ซื้อยา Lorazepam 1 mg tab (บจ4) จํานวน 30 กลอง , Lorazepam
0.5 mg tab (บจ4) จํานวน 30 กลอง

17,100.00

17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110504

11/11/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110505

11/11/2564

-

-

30493 ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จํานวน 100 กลอง

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

30494 ซื้อยา loversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray) จํานวน 15 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

PR8000065110507

11/11/2564

-

-

30495 ซื้อยา Calcitonin spray 200iu/d 14d (Mycalcitonin) จํานวน 20
ขวด

20,865.00

20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

PR8000065110508

11/11/2564

-

-

หน ้า 2922

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

4,147.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110509
11/11/2564 -

2,120.00

2,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065110511

11/11/2564

-

-

30498 ซื้อยา Peptamen 400 gm จํานวน 24 กระปอง

15,562.08

15,562.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110512

11/11/2564

-

-

30499 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg cap จํานวน 30 ขวด

99,750.11

99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110513

11/11/2564

-

-

30500 ซื้อยา Pimecrolimus 1% cream 15 gm (Elidel) จํานวน 20 กลอง

12,076.02

12,076.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110514

11/11/2564

-

-

30501 ซื้อยา Symbicort 160+4.5/dTerbuhaler 120dose จํานวน 100
กลอง

82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110515

11/11/2564

-

-

30502 ซื้อยา Lubiprostone 24 mcg cap (Amitiza) จํานวน 30 กลอง

80,892.00

80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110516

11/11/2564

-

-

4,098.10

4,098.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110517

11/11/2564

-

-

37,664.00

37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110520

11/11/2564

-

-

PR8000065110522

12/11/2564

-

-

30496 ซื้อยา Olive oil 60 ml (น้ํามันมะกอก) จํานวน 10 โหล

30497 ซื้อยา Clotrimazole 1% ear.d 15 ml (Candid) จํานวน 40 ขวด

30503 ซื้อยา Budesonide 200 mcg/P Terbu 100D (Pulmicort) จํานวน
10 ชุด
30504 ซื้อยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จํานวน 10 กลอง

30505 ซื้ออุปกรณทดสอบสารตกคางในระบบกรองน้ําบริสุทธิ์ จํานวน 2
รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,147.30

4,173.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

หน ้า 2923

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30506 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

30507 ซื้อยา Lidocaine 1% 20 ml จํานวน 300 vial , Magnesium (OH)
7-8.5% 60 ml susp จํานวน 100 ขวด , Amoxycillin 500 mg cap
จํานวน 10 กลอง
30508 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj จํานวน 10 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
24,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110524
12/11/2564 -

13,027.00

13,027.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065110532

12/11/2564

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

PR8000065110533

12/11/2564

-

-

50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากัด PR8000065110534

12/11/2564

-

-

PR8000065110535

12/11/2564

-

-

30509 ซื้อยา Potassium citrate231+Sodium citrate 795 tab จํานวน
100 กลอง

50,825.00

30510 ซื้อยา Haloperidol 0.5 mg tab จํานวน 5 กลอง , Haloperidol 5
mg tab จํานวน 2 กลอง

2,650.00

30511 ซื้อยา Ivermectin 6 mg tab จํานวน 10 กลอง , Hydrocortisone
1% cream 5 gm จํานวน 100 หลอด

11,350.00

11,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110536

12/11/2564

-

-

30512 ซื้อยา Mupirocin 2% 5 gm oint จํานวน 600 หลอด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด

PR8000065110537

12/11/2564

-

-

30513 ซื้อยา Metformin 500 mg tab จํานวน 750 กลอง

93,750.00

93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000065110538

12/11/2564

-

-

30514 ซื้อยา Tears2 Miltear 10 ml จํานวน 3000 ขวด

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000065110539

12/11/2564

-

-

PR8000065110540

12/11/2564

-

-

30515 ซื้อยา Fluconazole 200 mg cap จํานวน 20 กลอง

4,280.00

2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 2924

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30516 ซื้อยา Vaseline 50 gm จํานวน 300 กระปุก

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110541
12/11/2564 -

30517 ซื้อยา Spironolactone 25 mg tab จํานวน 15 กลอง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110542

12/11/2564

-

-

30518 ซื้อยา Atenolol 50 mg tab จํานวน 60 BOX

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110543

12/11/2564

-

-

30519 ซื้อยา Loratadine 5 mg/ 5 ml syr 60 ml จํานวน 50 ขวด ,
Metoprolol 100 mg tab จํานวน 50 กลอง

18,100.00

18,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000065110544

12/11/2564

-

-

30520 ซื้อยา N.S.S 0.9% 1000 ml จํานวน 3000 ถุง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000065110545

12/11/2564

-

-

30521 ซื้อยา Latanoprost 0.005 mg/ml 2.5 ml จํานวน 200 ขวด

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110546

12/11/2564

-

-

30522 ซื้อยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml prefilled inj จํานวน 20 กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110547

12/11/2564

-

-

30523 ซื้อยา Fluti P137+Azelastine 50 nas. spray 120d จํานวน 60 ขวด

37,300.20

37,300.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110548

12/11/2564

-

-

30524 ซื้อยา HyOScine 10 mg tab จํานวน 30 กลอง

27,477.60

27,477.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110549

12/11/2564

-

-

30525 ซื้อยา Miconazole 2% 10 gm oral gel จํานวน 10 หลอด ,
Galantamine 8 mg cap จํานวน 20 กลอง

43,559.40

43,559.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110550

12/11/2564

-

-

หน ้า 2925

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30526 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,600.00

30527 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

32,560.00

30528 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

5,136.00

30529 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

24,000.00

30530 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110553
15/11/2564 -

32,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ.พี. เมดดิคอล อินโนเวชั่น จํากัด

PR8000065110555

15/11/2564

-

-

PR8000065110556

15/11/2564

-

-

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

PR8000065110557

15/11/2564

-

-

32,936.00

32,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065110558

15/11/2564

-

-

30531 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,647.00

23,647.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110559

15/11/2564

-

-

30532 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

28,034.00

28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065110560

15/11/2564

-

-

30533 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

9,842.93

9,842.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065110561

15/11/2564

-

-

30534 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

61,200.00

61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วิล เซอจิเทค จํากัด

PR8000065110562

15/11/2564

-

-

30535 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110563

15/11/2564

-

-

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

หน ้า 2926

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30536 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,300.00

30537 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110564
15/11/2564 -

29,200.00

29,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

PR8000065110565

15/11/2564

-

-

30538 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

29,746.00

29,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป จํากัด

PR8000065110566

15/11/2564

-

-

30539 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

46,010.00

46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110567

15/11/2564

-

-

30540 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด

PR8000065110568

15/11/2564

-

-

30541 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110569

15/11/2564

-

-

30542 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

23,250.00

23,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลทแคร จํากัด

PR8000065110571

15/11/2564

-

-

30543 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

PR8000065110572

15/11/2564

-

-

30544 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอารบี เชอรเม็ดดิกา(ประเทศไทย) จํากัด PR8000065110573

15/11/2564

-

-

30545 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

15/11/2564

-

-

หน ้า 2927

PR8000065110574

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30546 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,420.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30547 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

PR8000065110576

15/11/2564

-

-

30548 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

3,459.99

3,459.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด

PR8000065110577

15/11/2564

-

-

30549 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

PR8000065110578

15/11/2564

-

-

30550 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065110579

15/11/2564

-

-

30551 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

59,400.00

59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีแอนดเอช (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065110580

15/11/2564

-

-

30552 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

71,450.00

71,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110581

15/11/2564

-

-

30553 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

95,220.00

95,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110582

15/11/2564

-

-

30554 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

68,251.00

68,251.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065110583

15/11/2564

-

-

30555 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,600.00

22,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110584

15/11/2564

-

-

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หน ้า 2928

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110575
15/11/2564 -

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30556 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110585
15/11/2564 -

30557 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110592

15/11/2564

-

-

30558 ซื้อยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml จํานวน 300 กลอง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110594

15/11/2564

-

-

30559 ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml inj จํานวน 10 กลอง

62,327.50

62,327.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110596

15/11/2564

-

-

30560 ซื้อเวชภัณฑที่มิใชยา จํานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

57,500.00

57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จํากัด

PR8000065110598

15/11/2564

-

-

30561 ซื้อยา Vitamin D3 0.25 mcg cap จํานวน 300 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065110599

15/11/2564

-

-

30562 ซื้อยา Omeprazole 20 mg cap จํานวน 400 กลอง , Phosphate
Na 45 ml sol จํานวน 50 ขวด

86,500.00

86,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110600

15/11/2564

-

-

30563 ซื้อยา Water (sterile) 450 ml จํานวน 500 ชุด

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

PR8000065110601

15/11/2564

-

-

30564 ซื้อยา ขมิ้นชัน 500 mg cap จํานวน 1500 กลอง , มะระขี้นก 500
mg cap จํานวน 100 ขวด

86,700.00

86,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110602

15/11/2564

-

-

30565 ซื้อยา Plai Oil Cream จํานวน 1900 หลอด

98,800.00

98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด

PR8000065110603

15/11/2564

-

-

หน ้า 2929

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30566 ซื้อยา Magnesium sulfate 10% inj 10 ml จํานวน 4 กลอง ,
Magnesium sulfate 50% inj 2 ml จํานวน 30 กลอง , Sodium
bicarbonate 7.5% inj 50 ml จํานวน 10 กลอง
30567 ซื้อยา Ergotamine 1+caffeine 100 tab จํานวน 200 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110604
15/11/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส (1979) จํากัด

PR8000065110605

15/11/2564

-

-

30568 ซื้อยา Trimetazidine 80 mg prolonged-release cap จํานวน 200
กลอง

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110606

15/11/2564

-

-

30569 ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml จํานวน 10 กลอง

68,000.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110607

15/11/2564

-

-

30570 ซื้อยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml จํานวน 150 ขวด ,
TobraDEX จํานวน 50 ขวด

29,044.08

29,044.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110608

15/11/2564

-

-

30571 ซื้อยา Tolvaptan 15 mg tab จํานวน 15 กลอง

60,990.00

60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110609

15/11/2564

-

-

30572 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

17,900.00

17,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000065110620

15/11/2564

-

-

30573 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

9,140.00

9,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด

PR8000065110621

15/11/2564

-

-

30574 ซื้อยา Meningococcal vaccine 0.5 ml 3 vial

6,259.50

6,259.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110622

15/11/2564

-

-

PR8000065110624

16/11/2564

-

-

30575 ซื้อผงซักฟอกและน้ํายาปรับผานุม

16,317.50

16,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

หน ้า 2930

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30576 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,300.00

30577 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

9,500.00

30578 ซื้อน้ํายากัดสนิม

14,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110626
16/11/2564 -

PR8000065110627

16/11/2564

-

-

PR8000065110625

17/11/2564

-

-

30579 ซื้อยา Amitriptyline 25 mg tab จํานวน 30 กลอง ,
Chlorpheniramine 10 mg/ml inj จํานวน 600 amp

7,443.00

7,443.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065110635

17/11/2564

-

-

30580 ซื้อยา Silver sulfadiazi 1% cream 25 gm จํานวน 40 หลอด ,
Silver sulfadiazi 1% cream 250 gm จํานวน 30 กระปุก

7,700.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

PR8000065110636

17/11/2564

-

-

30581 ซื้อยา Nicergoline 30 mg tab จํานวน 300 กลอง

70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110637

17/11/2564

-

-

30582 ซื้อยา Mycophenolate Mofetil 500 mg tab จํานวน 80 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110638

17/11/2564

-

-

PR8000065110639

17/11/2564

-

-

30583 ซื้อยา Hista Oph e.d 10 ml จํานวน 600 ขวด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

30584 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

73,200.00

73,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065110640

17/11/2564

-

-

30585 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

79,875.00

79,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065110641

17/11/2564

-

-

หน ้า 2931

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30586 ซื้อDiasafe plus filter จํานวน 18 ชิ้น

30587 Stock card การด270 แกรม สีชมพู 2 หนา จํานวน 1000 ชิ้น , Stock
card การด270 แกรม สีฟา 2 หนา จํานวน 1000 ชิ้น , Stock card
การด270 แกรม สีเขียว 2 หนา จํานวน 2000 ชิ้น
30588 ซื้อยา Co trimoxazole tab S400+T80mg (SQUARE) จํานวน 10
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
81,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110642
17/11/2564 -

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟค จํากัด

PR8000065110644

17/11/2564

-

-

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065110645

17/11/2564

-

-

30589 ซื้อยา Berodual inhaler 10 ml จํานวน 400 ชุด

75,756.00

75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110646

17/11/2564

-

-

30590 ซื้อยา Hepatitis B vac 1 ml จํานวน 200 vial

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110647

17/11/2564

-

-

30591 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
แบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PO8000065110065

17/11/2564

-

-

30592 ซื้อยา Levetiracetam 100 mg/1 ml syr 300 ml จํานวน 20 ขวด

46,138.40

46,138.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110651

17/11/2564

-

-

30593 ซื้อยา Aescin 20 mg tab จํานวน 100 กลอง

51,895.00

51,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110652

17/11/2564

-

-

30594 ซื้อยา Roflumilast 500 mcg tab จํานวน 10 กลอง

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110653

17/11/2564

-

-

30595 ซื้อยา Dienogest 2 mg tab จํานวน 50 กลอง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110655

17/11/2564

-

-

หน ้า 2932

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30596 ซื้อยา Galantamine 16 mg cap จํานวน 20 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
64,927.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

64,927.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110656
17/11/2564 -

30597 น้ํายาทําความสะอาด

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด

PR8000065110666

17/11/2564

-

-

30598 ซองบรรจุเวชภัณฑ 8 รายการ

91,150.00

91,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรคิด เฮลธแคร จํากัด

PR8000065110667

17/11/2564

-

-

30599 ซองบรรจุเวชภัณฑ

7,190.40

7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล บี แอนด เจ จํากัด

PR8000065110669

17/11/2564

-

-

30600 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

2,375.40

2,375.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

PR8000065110670

18/11/2564

-

-

30601 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

72,500.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110671

18/11/2564

-

-

3,970.00

3,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065110674

18/11/2564

-

-

PO8000065110078

19/11/2564

-

-

PR8000065110685

19/11/2564

-

-

PR8000065110686

19/11/2564

-

-

30602 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

30603 ซื้อตูเก็บยา จํานวน 2 ตู

30604 ซื้อ Brother Toner สําหรับรุน HL-110,DCP-1 จํานวน 2 กลอง

30605 ซื้อ กระดาษเช็ดมือแบบยาว จํานวน 54 ลัง

95,000.00

2,600.00

59,400.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง เมดิคอล คูล พลัส

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

หน ้า 2933

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30606 ซื้อ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 8 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
21,316.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

21,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110688
19/11/2564 -

30607 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายงาน ตามบันทึกขอความแนบ

23,514.00

23,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000065110690

19/11/2564

-

-

30608 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

40,330.00

40,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000065110691

19/11/2564

-

-

30609 ซื้อยา CAPD (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 15 กลอง

23,737.95

23,737.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110692

19/11/2564

-

-

30610 ซื้อยา CAPD (1.5% Dext Low Cal) 5000 ml จํานวน 45 กลอง

71,213.85

71,213.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110693

19/11/2564

-

-

30611 ซื้อ สําลีก อนชุบแอลกอฮอล จํานวน10,000 ชิ้น

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110694

19/11/2564

-

-

30612 ซื้อ ภาชนะบรรจุหัวเข็ม (สีเหลือง)ขนาด23 ลิตร จํานวน 24 อัน

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110695

19/11/2564

-

-

30613 ซื้อ M-Soft Collar-E S จํานวน 12 ชิ้น

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110696

19/11/2564

-

-

30614 ซื้อ Original Jamshidi bone marrow biopsy /aspirationneedles
11Gx4'' จํานวน 20 ชิ้น

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

PR8000065110697

19/11/2564

-

-

30615 ซื้อ Mask Disposible -หูเกี่ยว จํานวน 1000 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110698

19/11/2564

-

-

หน ้า 2934

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30616 ซื้อยา Minoxidil 5% soln spray 60 ml จํานวน 5 โหล

30617 ซื้อยา Methyldopa 250 mg tab จํานวน 10 กลอง

30618 ซื้อยา Sodium CHL oride 300 mg tab จํานวน 100 ขวด

30619 ซื้อยา Sodium chloride 3% 500 ml จํานวน 100 ขวด

30620 ซื้อยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj จํานวน 30 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,250.00

6,955.00

10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110701
19/11/2564 -

PR8000065110702

19/11/2564

-

-

PR8000065110703

19/11/2564

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด
(มหาชน)

PR8000065110704

19/11/2564

-

-

29,853.00

29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด

PR8000065110706

19/11/2564

-

-

30621 ซื้อยา Multivitamin syr 60 ml จํานวน 100 ขวด , Multivitamin
Drop 15 ml จํานวน 100 ขวด

8,132.00

8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000065110709

19/11/2564

-

-

30622 ซื้อยา Ampicillin 1 gm inj จํานวน 10 กลอง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จํากัด

PR8000065110710

19/11/2564

-

-

30623 ซื้อยา Cholestyramine 4 gm sachet จํานวน 20 กลอง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110711

19/11/2564

-

-

30624 ซื้อ SPRING B, 5.5L (FB101) จํานวน 1,100 แกลลอน

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000065110717

22/11/2564

-

-

30625 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. เค-วัน เมดิคอล จํากัด

PO8000065110079

22/11/2564

-

-

หน ้า 2935

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30626 ซื้ออะไหล เตียงกายภาพ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,774.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท เมดิคอล ไบโอเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110729
22/11/2564 -

30627 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการ จํานวน 2 รายการ

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท
จํากัด

PR8000065110730

22/11/2564

-

-

30628 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 17 รายการ

38,100.00

38,100.00 เฉพาะเจาะจง ทีพีพี ซัพพลาย

PR8000065110731

22/11/2564

-

-

30629 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065110733

22/11/2564

-

-

30630 ซื้อ Endosampler With 10cc.Syring (ชุดเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อใน
โพรงมดลูก) จํานวน 25 ชิ้น
30631 ซื้อ Defib Pads for CARDIOLINE/MINDRAY จํานวน 5 ชิ้น

30632 ซื้อ 1.Askina calgitrol thin 10x10cm จํานวน 1 แพค 2.Askina
calgitrol thin 5x5cm จํานวน 1 แพค

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065110735

22/11/2564

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด

PR8000065110736

22/11/2564

-

-

6,024.10

6,024.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110737

22/11/2564

-

-

30633 ซื้อ 1.C0068557 NOVOSYN V 1 90CM HR40S 36PC/PK จํานวน 6
แพค 2.C0068030 NOVOSYN V 3/0 70CM HR22 36PC/PK
จํานวน 1 แพค

22,149.00

22,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110738

22/11/2564

-

-

30634 ซื้อ SPI-CAM-PULMOGA อุปกรณชวยในการบริหารปอด จํานวน 48
ชิ้น

9,600.00

PR8000065110739

22/11/2564

-

-

PR8000065110740

22/11/2564

-

-

30635 ซื้อ 1.Heated Breathing tube with MR290 จํานวน 3 ชุด
2.Optiflow Nasal Cannula Medium จํานวน 3 ชิ้น

12,000.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลลเวล ไลฟ จํากัด

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด

หน ้า 2936

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30636 ซื้อ 1.LEUKOSTRIP 13MMx102MMx50POUCH จํานวน 6 กลอง
2.LEUKOSTRIP 6.4MMx76MMx50POUCH จํานวน 6 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,920.42

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,920.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110741
22/11/2564 -

30637 ซื้อยา Mitomycin C 10 mg inj จํานวน 10 vial

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065110742

22/11/2564

-

-

30638 ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg cap จํานวน 80 กลอง

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110743

22/11/2564

-

-

30639 ซื้อยา Losartan 50 mg tab จํานวน 500 กลอง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065110744

22/11/2564

-

-

30640 ซื้อยา Hepatitis A 80u/0.5 ml จํานวน 50 กลอง

35,000.24

35,000.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110745

22/11/2564

-

-

30641 ซื้อ SOLUTION ADMINISTRATION SET (100EA) จํานวน 5 กลอง

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110746

22/11/2564

-

-

30642 ซื้อยา Ranolazine 500 mg tab จํานวน 60 กลอง

95,144.40

95,144.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110747

22/11/2564

-

-

30643 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065110748

22/11/2564

-

-

30644 ซื้อยา Ensure 2400 gm จํานวน 70 pack

95,272.80

95,272.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110749

22/11/2564

-

-

หน ้า 2937

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30645 ซื้อ 1.ALTOSPLINT เฝอกออนไฟเบอรสําเร็จ 3x12 นิ้ว จํานวน 10 ชิ้น
18,000.00
2.ALTOSPLINT เฝอกออนไฟเบอรสําเร็จ 4x15 นิ้ว จํานวน 20 ชิ้น
3.ALTOSPLINT เฝอกออนไฟเบอรสําเร็จ 4x30 นิ้ว จํานวน 10 ชิ้น
30646 ซื้อยา Influenza 0.5 ml NH จํานวน 300 syringe

30647 ซื้อ 1.นอรตา 2 ทาง ซอฟทวาลว 16 บอลลูน10,10/กล จํานวน 20
กลอง 2.นอรตา 2 ทาง ซอฟทวาลว 20 บอลลูน10,10/กล จํานวน 10
กลอง

80,250.00

8,988.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเส กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110750
22/11/2564 -

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110751

22/11/2564

-

-

PR8000065110752

22/11/2564

-

-

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

30648 ซื้อยา Loxoprofen 60 mg tab จํานวน 600 กลอง

60,348.00

60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110753

22/11/2564

-

-

30649 ซื้อ พลาสเตอรใส ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110754

22/11/2564

-

-

30650 ซื้อ GASTRO TUBE 24FR 7-10ML BLN,X1'S จํานวน 10 ชิ้น

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด

PR8000065110756

22/11/2564

-

-

30651 ซื้อ กระดาษบันทึกผลสําหรับเครื่องวัดความดัน (CA) จํานวน 300 มวน

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จํากัด

PR8000065110758

22/11/2564

-

-

30652 ซื้อ 1.Bluribbon 10x10 cm จํานวน 3 กลอง 2.Bluribbon 2x25 cm
จํานวน 5 กลอง

19,688.00

19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110759

22/11/2564

-

-

30653 ซื้อ OPAL Disinfectant Hiht Level Disinfectatnt จํานวน 20
แกลลอน

46,000.00

46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000065110760

22/11/2564

-

-

หน ้า 2938

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30654 ซื้อน้ํายาซักผา

30655 ซื้อยา Calcium D Redoxon (10 เม็ด/หลอด) จํานวน 500 หลอด

30656 ซื้อยา Fluphenazine decanoate inj 25 mg/ml จํานวน 50 amp ,
Haloperidol 5 mg/1 ml inj amp จํานวน 3 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
93,090.00

21,400.00

2,908.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารดี เคมีคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110724
24/11/2564 -

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

PR8000065110762

24/11/2564

-

-

PR8000065110763

24/11/2564

-

-

2,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

30657 ซื้อยา Filgrastim 300 mcg inj จํานวน 100 amp

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110765

24/11/2564

-

-

30658 ซื้อยา Cefixime 100 mg cap จํานวน 40 กลอง

88,000.00

88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065110766

24/11/2564

-

-

30659 ซื้อยา Indomethacin 0.8% 50 ml spray จํานวน 500 กลอง

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110767

24/11/2564

-

-

PR8000065110768

24/11/2564

-

-

30660 ซื้อยา Docusate 0.5% ear.d 15 ml จํานวน 50 ขวด

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

30661 ซื้อยา Zoledronic acid 4 mg/5 ml inj จํานวน 10 vial

15,000.01

15,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110769

24/11/2564

-

-

30662 ซื้อยา Hydrocortisone 10 mg tab จํานวน 30 ขวด

34,026.00

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110770

24/11/2564

-

-

30663 ซื้อยา Polystyrene SFN Ca 5 gm จํานวน 50 กลอง

50,000.03

50,000.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110771

24/11/2564

-

-

หน ้า 2939

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30664 ซื้อยา Rotavirus vac oral จํานวน 20 dose

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,194.00

30665 ซื้อยา DTPa+IPV+HIB+HB จํานวน 70 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110772
24/11/2564 -

96,621.00

96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110773

24/11/2564

-

-

30666 ซื้อยา Desmopressin 0.1 mg Tab จํานวน 10 ขวด

18,874.80

18,874.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110774

24/11/2564

-

-

30667 ซื้อยา OlmeSARtan medoxomil 20 mg tab จํานวน 240 กลอง

97,840.80

97,840.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110775

24/11/2564

-

-

30668 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารแบบฟอรมโรงพยาบาลรายการดังแนบ

40,365.00

40,365.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR8000065110776

24/11/2564

-

-

30669 ซื้อClean-trace luminometer จํานวน 1 อัน

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110777

24/11/2564

-

-

30670 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

16,300.00

16,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จํากัด

PR8000065110778

24/11/2564

-

-

30671 ซื้อเครื่องชวยหายใจความดันบวก พรอมอุปกรณการใชงาน จํานวน 1
เครื่อง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตเมด จํากัด (มหาชน)

PR8000065110779

24/11/2564

-

-

30672 คาบริการตรวจวิเคราะห ENDOTOXIN

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด

PO8000065110080

24/11/2564

-

-

30673 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

99,403.00

99,403.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110782

24/11/2564

-

-

หน ้า 2940

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30674 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
98,440.00

30675 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110784
24/11/2564 -

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110785

24/11/2564

-

-

30676 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

21,190.00

21,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด

PR8000065110786

24/11/2564

-

-

30677 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

6,080.00

6,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด

PR8000065110787

24/11/2564

-

-

30678 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

93,200.00

93,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065110788

24/11/2564

-

-

30679 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

84,320.00

84,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065110789

24/11/2564

-

-

30680 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

79,500.00

79,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065110792

24/11/2564

-

-

30681 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065110793

24/11/2564

-

-

30682 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

53,880.00

53,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065110794

24/11/2564

-

-

PR8000065110796

24/11/2564

-

-

30683 ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู

2,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

หน ้า 2941

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30684 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
74,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110799
24/11/2564 -

30685 ซื้อซองพลาสมา

40,950.00

40,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด

PR8000065110800

24/11/2564

-

-

30686 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

13,320.00

13,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065110801

24/11/2564

-

-

30687 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

75,435.00

75,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110802

24/11/2564

-

-

30688 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3 รายการ

80,700.00

80,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด

PR8000065110803

24/11/2564

-

-

30689 ซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065110819

25/11/2564

-

-

30690 ซื้อชุดเข็มพรอมลวดกําหนดตําแหนงผาตัดเตานม จํานวน 1 กลอง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จํากัด

PR8000065110823

26/11/2564

-

-

30691 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

98,500.00

98,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เฮียรริ่ง จํากัด

PR8000065110824

26/11/2564

-

-

30692 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 10 เครื่อง

99,100.00

99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียรไลฟ จํากัด

PR8000065110826

26/11/2564

-

-

30693 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเขา จํานวน 1 ชุด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายไลนเมดิคอล จํากัด

PR8000065110827

26/11/2564

-

-

หน ้า 2942

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30694 ซื้อยา BethaNechol 10 mg tab จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
69,550.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110829
26/11/2564 -

14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065110830

26/11/2564

-

-

30695 ซื้อยา Antacid 240 ml sus จํานวน 1000 ขวด

14,500.00

30696 ซื้อยา Clozapine 25 mg tab จํานวน 20 กลอง

2,240.00

2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟารม จํากัด

PR8000065110831

26/11/2564

-

-

30697 ซื้อยา DOMperidone 10 mg tab จํานวน 60 กลอง

6,840.00

6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000065110832

26/11/2564

-

-

28,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065110834

26/11/2564

-

-

PR8000065110835

26/11/2564

-

-

30698 ซื้อยา Acetar 1000 ml bag จํานวน 700 ถุง

30699 ซื้อยา Triptorelin acetate 0.1 mg/vial inj จํานวน 1 กลอง

28,700.00

5,599.31

5,599.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

30700 ซื้อยา Alcohol Rub + Hibi.0.5% 4 L จํานวน 50 ขวด

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110837

26/11/2564

-

-

30701 ซื้อยา Clopidogrel 75 mg tab จํานวน 60 กลอง

23,368.80

23,368.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110838

26/11/2564

-

-

30702 ซื้อยา Alcohol Rub 300 ml + Hibi 0.5% 300 ml จํานวน 500 ขวด

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110839

26/11/2564

-

-

30703 ซื้อยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm จํานวน 100 ซอง

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110840

26/11/2564

-

-

หน ้า 2943

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30704 ซื้อยา Fusidic acid/bet val Cream 5 gm จํานวน 100 หลอด , Na
Fucidate 20 mg ointment 5 g จํานวน 100 tube

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,511.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110841
26/11/2564 -

30705 ซื้อยา Augmentin 228/5 ml sus 70 ml จํานวน 20 ขวด

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065110842

26/11/2564

-

-

30706 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

8,940.00

8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล จํากัด

PR8000065110846

30/11/2564

-

-

30707 ซื้อยา Texapon N 80000 จํานวน 3 ขวด , Coal tar 81-86%
solution 1 lb จํานวน 6 ขวด , Sodium chloride 1 kg จํานวน 1
ขวด

7,286.70

7,286.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000065110847

30/11/2564

-

-

PR8000065110849

30/11/2564

-

-

30708 ซื้อยา Flavoxate 100 mg tab จํานวน 60 กลอง

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

30709 ซื้อยา Tetracaine 0.5% e.d 15 ml จํานวน 20 ขวด

1,433.80

1,433.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110850

30/11/2564

-

-

30710 ซื้อยา CYCLOphosphamide 1000 mg inj จํานวน 20 vial

8,453.00

8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065110851

30/11/2564

-

-

30711 ซื้อ ขวดแกวสีชา 60 ml (ฝาดําพรอมจุกใน) จํานวน 800 ขวด , ขวด
สบู/ แชมพู 200 ซีซี ตัวขาวทึบ จํานวน 500 ใบ

7,670.00

7,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จํากัด

PR8000065110853

30/11/2564

-

-

30712 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

96,750.00

96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000065110088

30/11/2564

-

-

30713 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนธันวาคม 2564

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000065110085

30/11/2564

-

-

หน ้า 2944

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30714 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,120.00

30715 ขอซื้อวัสดุทันตกรรม

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110859

30/11/2564

-

-

30716 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

62,595.00

62,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110860

30/11/2564

-

-

30717 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065110861

30/11/2564

-

-

30718 คาถายเอกสารตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PO9000065110001

01/11/2564

-

-

30719 ขออนุมัติคาถายเอกสารประจําเดือนตุลาคม 2564

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR9000065110007

02/11/2564

-

-

PR9000065110017

03/11/2564

-

-

30720 ขออนุมัติจางดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2 บอ

2,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสรศักดิ์ จันทวี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065110858
30/11/2564 -

30721 ขออนุมัติจางเปลี่ยนยางในรถเข็น

160.00

160.00 เฉพาะเจาะจง รานอูแกละ หาดวอน

PR9000065110016

03/11/2564

-

-

30722 ขออนุมัติจางเปลี่ยนยางในรถเข็น

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง รานอูแกละ หาดวอน

PR9000065110015

03/11/2564

-

-

30723 ขออนุมัติซื้อธงชาติไทย จํานวน 2 รายการ

15,400.00

15,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงประชาธิปไตย จํากัด

PR9000065110018

03/11/2564

-

-

30724 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 13 รายการ

21,555.00

21,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000065110024

04/11/2564

-

-

30725 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

16,300.00

16,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000065110023

04/11/2564

-

-

30726 ซื้อไมโครโฟนไรสายและกลองแว็บแค็ม

71,450.00

71,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000065110065

09/11/2564

-

-

หน ้า 2945

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30727 ซื้อเกาอี้นักเรียน จํานวน 25 ตัว
30728 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษา 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
23,750.00
9,548.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

23,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร
9,548.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065110062
09/11/2564 PR9000065110056

09/11/2564

-

-

30729 ซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 25 รายการ

37,643.00

37,643.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR9000065110060

09/11/2564

-

-

30730 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000065110059

09/11/2564

-

-

30731 คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง

11,525.00

11,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000065110057

09/11/2564

-

-

30732 คางานซอมแซม 1 รายการ วัสดุ 3 รายการ

33,598.00

33,598.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด

PR9000065110061

09/11/2564

-

-

7,160.00

7,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000065110058

09/11/2564

-

-

20,925.00

20,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000065110074

10/11/2564

-

-

PR9000065110073

10/11/2564

-

-

PR9000065110075

10/11/2564

-

-

30733 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 2 รายการ
30734 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 12 รายการ
30735 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

30736 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 11 รายการ

17,115.00

30737 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุการเกษตร จํานวน 8 รายการ

6,484.20

6,484.20 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000065110132

16/11/2564

-

-

30738 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 11 รายการ

8,220.00

8,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000065110133

16/11/2564

-

-

17,115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

30739 ขออนุมัติคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เดือนธ.ค. 64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ธิดามหานคร

PR9000065110131

16/11/2564

-

-

30740 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ

13,700.00

13,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย พรมสอน

PR9000065110140

18/11/2564

-

-

30741 คาของรางวัลโครงการ Loy Krathong

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโมบายคอป

PR9000065110145

19/11/2564

-

-

หน ้า 2946

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30742 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Covid-19 Antigen Test Kit จํานวน
86 ชุด
30743 ขออนุมัติจางเปลี่ยนยางรถเข็น จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065110159
23/11/2564 -

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง รานอูแกละ หาดวอน

PR9000065110158

23/11/2564

-

-

30744 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเกียรรถยนต จํานวน 3 ขวด

495.00

495.00 เฉพาะเจาะจง รานอูแกละ หาดวอน

PR9000065110165

23/11/2564

-

-

30745 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ

31,200.00

PR9000065110155

23/11/2564

-

-

31,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ พรหมมินทร

30746 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ

3,284.90

3,284.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000065110157

23/11/2564

-

-

30747 ขออนุมัติซื้ออะไหลซอมเครื่องตัดหญา จํานวน 5 รายการ

1,610.35

1,610.35 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000065110156

23/11/2564

-

-

30748 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 21 รายการ

21,185.00

21,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000065110170

24/11/2564

-

-

30749 ขออนุมัติจางเหมาบริการกําจัดปลวก หองเก็บของอาคารศูนยการเรียนรู

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR9000065110168

24/11/2564

-

-

PR9000065110172

24/11/2564

-

-

30750 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเกียรรถยนต จํานวน 3 ขวด
30751 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10 รายการ

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง รานอูแกละ หาดวอน

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.พี.สหภัณฑสินคณา
บจ .แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง
บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร บมจ

PR9000065110166

24/11/2564

-

-

30752 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปา จํานวน 19 รายการ

22,315.00

22,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000065110169

24/11/2564

-

-

30753 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ

3,595.20

3,595.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000065110185

26/11/2564

-

-

30754 ขออนุมัติจางลางเครื่องปรับอากาศรถยนต จํานวน 5 รายการ

4,100.00

4,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสมคิดแอร

PR9000065110187

26/11/2564

-

-

30755 ขออนุมัติซื้อโซเลื่อยยนต จํานวน 2 เสน

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000065110186

26/11/2564

-

-

หน ้า 2947

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30756 ขออนุมัติจัดจางดูดสิ่งปฏิกูล
30757 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ Fuji Xerox จํานวน 3 รายการ
30758 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,500.00
11,300.00
6,712.17

30759 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 79A จํานวน 6 กลอง

13,740.00

30760 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

300.00

30761 ขออนุมัติจัดจางลางเครื่องปรับอากาศ ฝายประถม

500.00

30762 ขออนุมัติจัดทําแผนกระจกอิคริลิก พรอมติดตั้ง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรศักดิ์ จันทวี
11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
6,712.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
13,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด
300.00 เฉพาะเจาะจง รานคาโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา
500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารซีเอ แอร เอ็กซเพรส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065110011
03/11/2564 PR9000065110025

04/11/2564

-

-

PR9000065110054

09/11/2564

-

-

PR9000065110071

10/11/2564

-

-

PR9000065110066

10/11/2564

-

-

PR9000065110104

15/11/2564

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล โรจนพานิชกิจ

PR9000065110110

15/11/2564

-

-

30763 ขออนุมัติคาจางจัดพิมพและออกแบบเอกสารแนะนําโรงเรียนและ
สติ๊กเกอร
30764 ขออนุมัติจัดซื้อกลองจุลทรรศน จํานวน 3 ตัว

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮโกะ เพรส จํากัด

PR9000065110105

15/11/2564

-

-

92,100.00

92,100.00 เฉพาะเจาะจง วี แอนด ดี เทรดดิ้ง

PR9000065110113

15/11/2564

-

-

30765 ขออนุมัติจัดทําฉากกั้นอะคริลิกใส

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด

PR9000065110111

15/11/2564

-

-

30766 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพบัตร PVC แบบอิงเจ็ทสี

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอารเอ็นเตอรไพรส จํากัด

PR9000065110126

16/11/2564

-

-

30767 ขออนุมัติจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ

81,500.00

81,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญมณีทรัพย

PR9000065110127

16/11/2564

-

-

30768 ขออนุมัติซอมแซมโตะปฎิบัติงานครู จํานวน 3 ตัว

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป จันทรอุทัย

PR9000065110130

16/11/2564

-

-

30769 ขออนุมัติจัดทําตรายาง จํานวน 5 อัน

1,370.00

1,370.00 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขกราฟฟค

PR9000065110128

16/11/2564

-

-

PR9000065110163

23/11/2564

-

-

30770 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Covid-19 Antigen Test Kit จํานวน
302 ชุด

30,200.00

30,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส จํากัด
หน ้า 2948

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30771 ขออนุมัติจัดทําปาย, สติ๊กเกอร รับสมัครนักเรียนใหม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,850.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065110167
24/11/2564 -

30772 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

1,399.85

1,399.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR9000065110179

25/11/2564

-

-

30773 ขออนุมัติจัดจางทําปายชื่อพรอมตําแหนง จํานวน 3 ชุด

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง ราน 789

PR9000065110173

25/11/2564

-

-

30774 ขออนุมัติคาใชจายในโครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

11,100.00

11,100.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก, นางสาวจิราพร นาคสุริวงษ, ราน PR9000065110184
ศ.สังฆภัณฑ, บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

25/11/2564

-

-

30775 ขออนุมัติซื้อเต็นทลูกเสือ จํานวน 10 เต็นท

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตติน แสงมา

PR9000065110174

25/11/2564

-

-

30776 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ OKI-B412-7K จํานวน 3 กลอง

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR9000065110005

01/11/2564

-

-

30777 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารใบงานและเย็บเลมแผนการสอน

8,092.95

8,092.95 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000065110004

01/11/2564

-

-

30778 ขออนุมัติจางถายเอกสารและเย็บเลมสารสัมพันธฝายปฐมวัย ป
การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
30779 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับงานซอมแซม 15 รายการ

10,287.00

10,287.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000065110003

01/11/2564

-

-

PR9000065110026

04/11/2564

-

-

30780 ขออนุมัติจัดซื้อตูและโตะ จํานวน 4 รายการ

34,000.00

PR9000065110020

04/11/2564

-

-

30781 ขออนุมัติจัดจางซอมอาคารฝายปฐมวัย

7,778.90

7,778.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทัน บุตรทะนา

PR9000065110028

04/11/2564

-

-

30782 ขออนุมัติจัดจางลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 34 เครื่อง

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000065110027

04/11/2564

-

-

30783 ขออนุมัติจัดซื้อตรายางและตลับหมึก จํานวน 3 รายการ

510.00

PR9000065110022

04/11/2564

-

-

PR9000065110021

04/11/2564

-

-

30784 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

66,000.00

510.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนกราฟฟค
66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

หน ้า 2949

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30785 ขออนุมัติจัดซื้อคลาสเครื่องตัดหญา
30786 ขออนุมัติจัดซื้อสวิตซออโตเมติกสําหรับปมน้ํา
30787 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟาสําหรับซอมแซมระบบไฟฟาฝายปฐมวัย
30788 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องตัดหญาฝายปฐมวัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
813.20
1,100.00
32,700.00
500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

813.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065110078
12/11/2564 PR9000065110079

12/11/2564

-

-

32,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว

PR9000065110146

19/11/2564

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR9000065110148

19/11/2564

-

-

30789 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับใชทําความสะอาดอาคารพิบูลสุข 1 ฝาย
ปฐมวัย สําหรับแมบานโรงเรียน
30790 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Covid-19 Antigen Test Kit จํานวน
54 ชุด
30791 ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Covid-19 Antigen Test Kit จํานวน
40 ชุด
30792 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน JIP

9,998.00

9,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR9000065110147

19/11/2564

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR9000065110161

23/11/2564

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR9000065110162

23/11/2564

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก, นางสาวจิราพร นาคสุริวงษ, ราน PR9000065110171
ศ.สังฆภัณฑ, บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

24/11/2564

-

-

30793 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญาภร เสือสะอาด

PR3400065110005

13/11/2564

-

-

30794 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย ปามา

PR3400065110006

13/11/2564

-

-

30795 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ ทมเจริญ

PR3400065110007

13/11/2564

-

-

หน ้า 2950

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30796 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัคณาพร เรืองทิพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065110008
13/11/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิศา เบญจคุณากร

PR3400065110009

13/11/2564

-

-

30797 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

30798 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน เหลาผา

PR3400065110010

13/11/2564

-

-

30799 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัทธวรรณ สุขสวัสดิ์

PR3400065110011

13/11/2564

-

-

30800 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ทองอินทร

PR3400065110012

13/11/2564

-

-

30801 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400065110015

25/11/2564

-

-

30802 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400065110016

25/11/2564

-

-

30803 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400065110017

25/11/2564

-

-

หน ้า 2951

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30804 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065110018
25/11/2564 -

30805 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400065110019

25/11/2564

-

-

30806 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

PR3400065110020

25/11/2564

-

-

30807 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

PR3400065110021

25/11/2564

-

-

30808 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400065110022

25/11/2564

-

-

30809 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฌาณุมาศ เกียมา

PR3400065110023

25/11/2564

-

-

30810 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400065110024

25/11/2564

-

-

30811 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400065110025

25/11/2564

-

-

30812 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400065110026

25/11/2564

-

-

30813 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400065110027

25/11/2564

-

-

หน ้า 2952

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30814 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065110028
25/11/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400065110029

25/11/2564

-

-

30815 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

30816 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

PR3400065110030

25/11/2564

-

-

30817 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400065110031

25/11/2564

-

-

30818 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

PR3400065110032

25/11/2564

-

-

30819 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400065110033

25/11/2564

-

-

30820 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400065110034

25/11/2564

-

-

30821 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400065110035

26/11/2564

-

-

30822 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400065110036

26/11/2564

-

-

30823 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ลําใยหวาน

PR3400065110037

26/11/2564

-

-

หน ้า 2953

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30824 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065110038
26/11/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400065110039

26/11/2564

-

-

30825 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

30826 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

PR3400065110040

26/11/2564

-

-

30827 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400065110041

26/11/2564

-

-

30828 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400065110042

27/11/2564

-

-

30829 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

PR3400065110043

27/11/2564

-

-

30830 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400065110044

27/11/2564

-

-

30831 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400065110045

27/11/2564

-

-

30832 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400065110046

27/11/2564

-

-

30833 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400065110047

27/11/2564

-

-

หน ้า 2954

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30834 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065110048
27/11/2564 -

30835 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

PR3400065110049

27/11/2564

-

-

30836 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400065110050

27/11/2564

-

-

30837 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400065110051

27/11/2564

-

-

30838 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400065110052

27/11/2564

-

-

30839 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

PR3400065110053

27/11/2564

-

-

30840 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญาภร เสือสะอาด

PR3400065110054

27/11/2564

-

-

30841 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย ปามา

PR3400065110055

27/11/2564

-

-

30842 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ ทมเจริญ

PR3400065110056

27/11/2564

-

-

หน ้า 2955

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30843 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัคณาพร เรืองทิพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065110057
27/11/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิศา เบญจคุณากร

PR3400065110058

27/11/2564

-

-

30844 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

30845 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน เหลาผา

PR3400065110059

27/11/2564

-

-

30846 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัทธวรรณ สุขสวัสดิ์

PR3400065110060

27/11/2564

-

-

30847 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ทองอินทร

PR3400065110061

27/11/2564

-

-

PO3800065110002

03/11/2564

-

-

PR3800065110014

03/11/2564

-

-

PR3800065110015

03/11/2564

-

-

PO3800065110003

03/11/2564

-

-

PR3800065110017

04/11/2564

-

-

30848 ซื้อเลนสสําหรับถายภาพนิ่ง จํานวน 1 ตัว
30849 ซื้อวัสดุสําหรับงานซอม (ตามรายละเอียดแบบฟอรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
30850 ซื้อสายสัญญาณเสียง สเปรยลางคราบกาว และเคบิลไทร
30851 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 5 หลอด
30852 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

11,984.00
490.00
2,461.00
20,840.00
60.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
490.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ
2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
20,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
60.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
หน ้า 2956

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30853 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลระดับสูง จํานวน 1 เครื่อง
39,900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาเรดดี้ จํากัด (สํานักงานใหญ)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3800065110004 04/11/2564 -

30854 ซื้อกลองประชุมทางไกลแบบมีลําโพงและไมโครโฟนในตัว จํานวน 3 ชุด

29,853.00

29,853.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800065110005

04/11/2564

-

-

30855 ซื้อแผนซิลิโคนกันฝุนแปนพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1300 ชิ้น

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO3800065110006

04/11/2564

-

-

30856 ซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบเจล จํานวน 100 ขวด

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PO3800065110007

05/11/2564

-

-

PR3800065110033

05/11/2564

-

-

30857 ซื้อแอลกอฮอลชนิดน้ํา 10 แกลอน ขวดฟร็กกี้ 12 อัน พรมเช็ดเทาถัก 8
ผืน
30858 ซื้อชุดโตะทํางาน จํานวน 9 ตัว แตละชุดประกอบดวย โตะทํางาน โตะ
คอมพิวเตอร โตะเขามุม
30859 ซื้อกระจกปูโตะ จํานวน 9 แผน

5,590.00

5,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

67,500.00

67,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO3800065110008

05/11/2564

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR3800065110035

05/11/2564

-

-

30860 จางซักอบรีดผาปูโตะ จํานวน 18 ผืน

810.00

810.00 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด

PR3800065110059

08/11/2564

-

-

30861 ซื้อฟวเตอรสําหรับเลนสถายภาพ จํานวน 1 ชิ้น

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800065110076

12/11/2564

-

-

30862 ซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 79 ถัง

2,765.00

2,765.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานและสวน

PR3800065110077

12/11/2564

-

-

30863 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800065110079

12/11/2564

-

-

30864 ซื้อพลาสติกเคลือบบัตร จํานวน 5 กลอง

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR3800065110090

22/11/2564

-

-

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด) จํากัด

PO3800065110010

22/11/2564

-

-

30865 ซื้อน้ํายาทําความสะอาดสแตนเลส จํานวน 1 แกลอน เอนไซมยอย
สลายไขมัน จํานวน 1 กลอง และจุลินทรียผง จํานวน 1 ถัง
30866 ซื้อเครื่องผสมเสียงสัญญาณ ขนาดไมนอยกวา 8 ชองดิจิตอล จํานวน1
ชุด
30867 ซื้อเครื่องบันทึกกลองวงจรปด จํานวน 1 เครื่อง

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR3800065110092

22/11/2564

-

-

24,931.00

24,931.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO3800065110011

22/11/2564

-

-

หน ้า 2957

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30868 จางพัฒนา ระบบสารสนเทศงานยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป คณะวิทยาการสารสนเทศ จํานวน 1 ระบบ
30869 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
95,000.00
100.00

30870 ซื้อน้ํามันดีเซล สําหรับเติมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) และ
เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
30871 ซื้อขวดฟร็อกกี้ จํานวน 30 ขวด และพรมเช็ดเทาถัก จํานวน 5 ผืน

10,000.00

30872 ซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องถายเอกสารยี่หอริโก จํานวน 6 หลอด

25,310.00

2,575.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

95,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยาภรณ หอมรอด
100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3800065110015 22/11/2564 PR3800065110098

23/11/2564

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง (สํานักงานใหญ) PR3800065110101

24/11/2564

-

-

PR3800065110103

24/11/2564

-

-

PO3800065110016

29/11/2564

-

-

PR3800065110112

29/11/2564

-

-

2,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
25,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

30873 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง User Experiesnec Concept''
30874 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

2,075.00
9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร

PR1400065110001

01/11/2564

-

-

30875 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง มณีแดงการเดน, รานประสานบางแสน, รวมดิน
ปลูกคุณภาพดี

PR1400065110005

04/11/2564

-

-

30876 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อกระดาษปก

9,850.00

9,850.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสงวน

PR1400065110006

04/11/2564

-

-

30877 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อแถบแมเหล็ก

34,240.00

PR1400065110008

05/11/2564

-

-

30878 ขอความเห็นชอบเสนอจัดทําเลมรายงาน

1,356.00

PR1400065110007

05/11/2564

-

-

PR1400065110009

05/11/2564

-

-

30879 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

40,057.00

2,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดัสเตรียล มารเก็ตติ้ง จํากัด

1,356.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

40,057.00 เฉพาะเจาะจง โกลเดนบุค

หน ้า 2958

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30880 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

30881 ขอความเห็นชอบเสนอซอมรถจักรยานยนต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาใส

800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร เปลงปลั่ง (อูแกละ)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065110010
05/11/2564 -

PR1400065110011

05/11/2564

-

-

30882 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชกร ศรมัฆวาน

PR1400065110025

10/11/2564

-

-

30883 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐฑิริณ ปานคํา

PR1400065110023

10/11/2564

-

-

30884 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปริยา ทัดสุคนธ

PR1400065110026

10/11/2564

-

-

30885 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ สุขุมาลย

PR1400065110024

10/11/2564

-

-

30886 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ แวดเวียง

PR1400065110027

10/11/2564

-

-

30887 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช บุตรเมือง

PR1400065110030

11/11/2564

-

-

30888 ขอความเห็นชอบเสนอจางซอมเครื่องคอมพิวเตอร

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400065110029

11/11/2564

-

-

30889 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร

PR1400065110028

11/11/2564

-

-

หน ้า 2959

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30890 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

30891 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสายสัญญาณภาพดิจิตอล HDMI

30892 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อครุภัณฑ

30893 ขอความเห็นชอบเสนอจางถายเอกสาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
330.00

4,494.00

98,144.59

550.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

330.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันพระปกเกลา

4,494.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

98,144.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

550.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065110035
17/11/2564 -

PR1400065110034

17/11/2564

-

-

PO1400065110002

24/11/2564

-

-

PR1400065110047

23/11/2564

-

-

30894 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบรนด เอจ มารเก็ตติ้ง รีซอรสเซส จํากัด PR1400065110051

24/11/2564

-

-

30895 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อถานกระดุม BIOS

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400065110053

24/11/2564

-

-

PR1400065110054

25/11/2564

-

-

PR1400065110057

26/11/2564

-

-

30896 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกวารสารภาษาตางประเทศ

30897 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อสิทธิ์เขาใชโปรแกรม Canva Pro

68,000.00

2,550.00

68,000.00 เฉพาะเจาะจง Globe Publication Pte Ltd.

2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

30898 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400065110062

29/11/2564

-

-

30899 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400065110064

29/11/2564

-

-

หน ้า 2960

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30900 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065110065
29/11/2564 -

30901 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

PR1400065110060

29/11/2564

-

-

30902 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

PR1400065110061

29/11/2564

-

-

30903 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400065110066

29/11/2564

-

-

30904 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

PR1400065110070

29/11/2564

-

-

30905 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

PR1400065110071

29/11/2564

-

-

30906 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400065110072

29/11/2564

-

-

30907 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปริยา ทัดสุคนธ

PR1400065110076

29/11/2564

-

-

30908 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

PR1400065110073

29/11/2564

-

-

30909 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชกร ศรมัฆวาน

PR1400065110075

29/11/2564

-

-

หน ้า 2961

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30910 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรปวีณ เพิ่มเพียร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065110074
29/11/2564 -

30911 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

PR1400065110084

29/11/2564

-

-

30912 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400065110077

29/11/2564

-

-

30913 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400065110079

29/11/2564

-

-

30914 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400065110080

29/11/2564

-

-

30915 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400065110081

29/11/2564

-

-

30916 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400065110063

29/11/2564

-

-

30917 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐฑิริณ ปานคํา

PR1400065110068

29/11/2564

-

-

30918 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ สุขุมาลย

PR1400065110069

29/11/2564

-

-

30919 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

PR1400065110059

29/11/2564

-

-

หน ้า 2962

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30920 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
30921 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ แวดเวียง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065110082
29/11/2564 -

PR1400065110067

29/11/2564

-

-

30922 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธิดามหานคร

PR1400065110086

30/11/2564

-

-

30923 ขออนุมัติซื้อหมึกปริ้นเตอร Samsung680

14,124.00

14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จํากัด

PR1600065110001

01/11/2021

-

-

30924 ขออนุมัติซื้อสบูเหลวลางมือ,ผลิตภัณฑดันฝุน,น้ํายาถูพื้น

4,012.18

4,012.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600065110010

02/11/2021

-

-

30925 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600065110011

03/11/2021

-

-

868.19

868.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600065110019

05/11/2021

-

-

30927 ขออนุมัติซื้อเครื่องอานบารโคดและกระดานไวทบอรด

6,536.84

6,536.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR1600065110020

05/11/2021

-

-

30928 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมประตูหองสํานักงานหองสมุดหองพัก
อาจารยและที่ล็อคหนาตางบริเวณทางเดินสํานักงาน

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ.พี.ซัพพลาย จํากัด

PR1600065110043

15/11/2021

-

-

30929 ขออนุมัติซื้อตูเก็บเอกสาร 5 ชั้นจํานวน 1ตู

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR1600065110060

30/11/2021

-

-

30926 ขออนุมัติซื้อเทปเยื่อกาว,ดินสอดํา,ปากกาเขียนไวทบอรด

หน ้า 2963

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30930 ขออนุมัติซื้อลําโพงและไมโครโฟนไรสายแบบUSB

30931 ขอเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานการประเมินตนเอง การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน เพื�อส่ งรายงาน
การประเมินตนเองฯ ให้กบั สภามหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
51,500.00

750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

51,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

750.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทกั ษ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1600065110061
30/11/2021 -

PR0900065110009

04/11/2564

-

-

30932 ขอเสนอจัดซื� อเครื� องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เนื� องจากของเดิม
แสดงผลภาพและความสว่างไม่ชดั ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้

33,600.00

33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900065110019

05/11/2564

-

-

30933 ขอเสนอจัดซื� อกล้องวิดิโอ เพื�อใช้ในการบันทึกและถ่ายทอดภาพใน
งานประชุมต่าง ๆ ทั�งแบบออนไลน์และ Onsite

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นิ วทาวน์ เทคนิ ค

PR0900065110028

09/11/2564

-

-

PR0900065110024

09/11/2564

-

-

30934 ขอเสนอซ่อมเครื� องสํารองไฟฟ้ า ของศูนย์เทคโนฯ เนื� องจากเก็บไม่อยู่
ไม่สามารถสํารองไฟฟ้ าขณะไฟดับให้กบั เครื� องคอมพิวเตอร์ได้
จําเป็ นต้องซ่อมให้ใช้ได้ตามปกติ (เลขครุ ภณ
ั ฑ์ 561500801000205)

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

30935 ขอเสนอซื� อหมึกพิมพ์เลเซอร์สี ใช้สาํ หรับพิมพ์เอกสารเพื�อการ
ประชาสัมพันธ์ และเอกสารทัว� ไปของงานประชาสัมพันธ์

10,900.00

10,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900065110026

09/11/2564

-

-

30936 ขอเสนอซื� อลิขสิ ทธิ�ซอฟแวร์ระบบประชุมทางไกล (ZOOM) เพื�อใช้
สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (เดือน
ธันวาคม 2564-เดือนพฤศจิกายน 2565)

71,904.00

71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั วัน-ทู-ออล จํากัด

PO0900065110001

10/11/2564

-

-

30937 ขอเสนอซื� อพวงหรี ด เพื�อแสดงความเสี ยใจในงานศพมารดาของ (นาย
อดิศกั ดิ� เกียรติไกรวัลศิริ) ประธานกรรมการส่ งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัยบูรพา เบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที0� 456/2564
เรื� องหลักเกณฑ์กลางจ่ายค่ารับรองของผูบ้ ริ หาร

1,500.00

PR0900065110030

11/11/2564

-

-

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพวงหรี ดธรรมะ

หน ้า 2964

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30938 ขอเสนอจ้างซ่อมและแก้ไขวันที�รับปริ ญญาบนป้ ายไวนิ ล เนื� องจาก
มหาวิทยาลัยบูรพาเลื�อนการจัดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรฯ จึงต้อง
แก้ไขวันที� และซ่อมป้ ายไวนิ ลเพราะฉี กขาดชํารุ ด (ขนาด 3x6.65m.)

1,048.60

1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เก็ทกู๊ดครี เอชัน� จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900065110031
11/11/2564 -

30939 ขอเสนอจ้างถ่ายเอกสาร เพื�อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสู ตร
2 หลักสู ตร ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

9,825.00

9,825.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทกั ษ์

PR0900065110040

16/11/2564

-

-

30940 ขอเสนอจ้างทําป้ ายไม้ชื�ออาจารย์ สําหรับใช้ติดหน้าห้องพักอาจารย์
ประจําภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์

695.50

695.50 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เก็ทกู๊ดครี เอชัน� จํากัด

PR0900065110039

16/11/2564

-

-

30941 ขอเสนอซื� อนํ�าดื�ม เพื�อให้บริ การนิ สิตและผูท้ ี�เข้ามาติดต่อภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ�าดื�มบ้านและสวน

PR0900065110037

16/11/2564

-

-

PR0900065110047

17/11/2564

-

-

PR0900065110046

17/11/2564

-

-

30942 ขออนุมตั ิซ�ื อเครื� องพ่นยาฆ่าเชื�อโรค สําหรับใช้พน่ ยาฆ่าเชื�อโรค เชื�อ
ไวรัส ในห้องสํานักงาน ห้องเรี ยน ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพื�อลด
การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19

3,598.00

30943 ขอเสนอจัดซื� อเครื� องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื�อให้คณาจารย์ในภาค
วิชาการจัดการเรี ยนรู ้ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

33,600.00

3,598.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอส.พี.ฮาร์ดแวร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
จํากัด
33,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ทริ พเพิล ที ช็อป

30944 ขอเสนอจ้างถอดเครื� องปรับอากาศห้อง QS1-208 เนื� องจาก
เครื� องปรับอากาศชํารุ ด ซ่อมไม่ได้ จึงจําเป็ นต้องถอดออกเพื�อรอ
จําหน่ายต่อไป (เลขครุ ภณ
ั ฑ์ 5101014010211)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง พรมชาติ

PR0900065110079

26/11/2564

-

-

30945 ขอเสนอซื� อนํ�ามันเติมรถประจําคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 4 คัน
เนื� องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 ทําให้รถ
คณะไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน รถจําเป็ นจะต้องสตาร์ทเครื� องยนต์
อาทิตย์ละ1ครั�ง ครั�งละ2ชม. เพื�อให้ระบบเครื� องยนต์ทาํ งาน เป็ นการ
ดูแลรักษาให้รถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ปิ โตเลียม แอนด์ เฟรนด์ จํากัด

PR0900065110084

29/11/2564

-

-

หน ้า 2965

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ.พี.เอ็ดคูเคชัน� เซอร์วิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900065110086
30/11/2564 -

30946 จัดซื� อชุดตรวจโควิดATK เนื� องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้จดั ส่ งชุดตรวจ
ATK ให้กบั คณะฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที1� 088/2564 ซึ� งมี
จํานวนไม่เพียงพอต่อจํานวนบุคลากร และนิ สิตที�เข้ามาเรี ยน ณ ที�ต� งั
จําเป็ นจัดซื� อเพิ�มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน

24,075.00

30947 ขออนุมัติเบิกคาโปสเตอร เพื่อใชสําหรับตกแตงสถานที่งานพิธีลงนาม
บันทึกความเขาใจระหวาง ม.บูรพา กับ สถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออก และสมาพันธเอสเอ็มอีไทย ในวันที่ 30 พ.ย. 64 ณ หอง
ประชุม 903 อาคาร ภปร.

590.00

590.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส วัฒนศิริ

PR0206065110236

26/11/2021

-

-

30948 ขออนุมัติซื้อโถเบญจรงค เพื่อใชสําหรับตกแตงสถานที่งานพธีลงนาม
บันทึกความเขาใจระหวาง ม.บูรพา กับ สถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออก และสมาพันธเอสเอ็มอีไทย ในวันที่ 30 พ.ย. 64 ณ หอง
ประชุม 903 อาคาร ภปร.

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206065110237

26/11/2021

-

-

30949 ขออนุมัติเบิกคาเชาคอมพิวเตอร ประมวลผลระดับสูง จํานวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาเชา 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 64
30950 ขออนุมัติคาจางซีกรีดเสื้อนิสิตจิตอาสาที่ใชใสในกิจกรรมจิตอาสาในการ
ฉีดวัคซีนโควิด
30951 ขออนุมัตจางทําตรายาง เพื่อสําหรับใชในการประทับตราเอสาร ในงาน
ของกองกิจการนิสิต
30952 ขออนุมัตจางทําตรายาง เพื่อสําหรับงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กองกิจการนิสิต
30953 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชงานกองทุนใหกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษา กองกิจการนิสิต
30954 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชกับเครื่องพิมพ HP สําหรับงาน
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต
30955 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา เพื่อใชสําหรับตัดหญาสนาม
กีฬากลาง สนามชมพูพันธทิพย
30956 ขออนุมัติเบิกคาตรวจเช็คระบบเมนไฟฟาสระวายน้ํา เนื่องจากเมนเบรก
เกอรไฟฟ ช็อต ทําใหระบบเครื่องกรองทรายสําหรับกรองน้ําสระวายน้ํา
ไมสามารถทํางานได

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065100029

01/11/2021

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง เปนหนึ่ง ซัก อบ รีด

PR0206065110073

10/11/2021

-

-

380.00

380.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค

PR0206065110077

10/11/2021

-

-

1,160.00

1,160.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟค

PR0206065110076

10/11/2021

-

-

1,860.00

1,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด

PR0206065110074

10/11/2021

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065110075

10/11/2021

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

PR0206065100233

11/11/2021

-

-

PR0206065110097

12/11/2021

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจํานงค

หน ้า 2966

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

8,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065110119
16/11/2021 -

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

PR0206065110120

16/11/2021

-

-

30959 ขออนุมัติจัดซื้อบัตรผานประตู เพื่อใชกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206065110121

16/11/2021

-

-

30960 ขออนุมัติเบิกคาซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค เนื่องจากเปดปดชา
หนวยความจําในการจัดเก็บขอมูลมีนอย จึงตองซอมแซมเพื่อใหใชงาน
ไดตามปกติ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065110210

24/11/2021

-

-

30961 ขออนุมัติเบิกคาพวงมาลาดอกไมสด เพื่อวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน ''วันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจา'' ประจําป 2564 ในวันที่ 25 พ.ย. 64

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา

PR0206065110203

24/11/2021

-

-

30962 ขออนุมัติเบิกวัสดุ เพื่อนํามาซอมแซมทางขึ้นหองสํานักงานศูนยบริหาร
กิจการกีฬา เนื่องจากพื้นเดิมผุชํารุดไมสามารถใชงานได
30963 ขออนุมัติเบิกคาวัสดุซอมแซม เพื่อสําหรับซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใช
ภายในกองกิจการนิสิต
30964 ขออนุมัติเบิกคาเชาคอมพิวเตอรประมวลผลสูง ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 64 วันที่ 30 ก.ย. 65 เพื่อใชในการจัดทําแผน ขาวประชาสัมพันธ และ
กิจกรรมของนิสิต เพื่อเผยแพรไปตามหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

3,488.20

3,488.20 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206065110243

26/11/2021

-

-

2,364.70

2,364.70 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR0206065110254

29/11/2021

-

-

30957 ขออนุมัติจัดซื้อชุดมือจับประตูสวิง เพื่อใชสําปรับเปลี่ยนทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต 2
30958 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเติมรถตัดหญา เพื่อตัดหญา
สนามกีฬากลาง สนามชมพูพันธทิพย และสนามกอลฟ เพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการเรียนการสอน

30965 ขออนุมัติจางปลดผามานเวที หอง 201 พรอมติดตั้งกลับตามเดิม และ
คาซอมวอลเปเปอร จํานวน 7 มวน
30966 ขออนุมัติเบิกเงินคาสายรัดเคเบิ้ลไทร ขนาด 10 นิ้ว (100 เสน/ถุง)
จํานวน 140 ถุง
30967 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายอักษรพลาสวูด พรอมติดตั้ง จํานวน 2 งาน
30968 ขออนุมัติเบิกเงินคาฉากกั้นอะคริลิกสําหรับพระสงฆ จํานวน 5 ชุด
30969 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง
30970 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุ จํานวน7 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,170.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO0206065110016

30/11/2021

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง รานโอ&นาย ผามาน

PR0206065110229

25/11/2021

-

-

PR0206065110232

25/11/2021

-

-

PR0206065110227
PR0206065110250
PR0206065110036
PR0206065110037

25/11/2021
27/11/2021
04/11/2021
04/11/2021

-

-

9,800.00
15,000.00
25,680.00
20,865.00
5,279.45

9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
25,680.00 เฉพาะเจาะจง
20,865.00 เฉพาะเจาะจง
5,279.45 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุรินทร อุดมสันติ์
บริษัท เอสโอไอ กรุป จํากัด
ณัฐแอร
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

หน ้า 2967

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

30971 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาศ จํานวน 24 ที่นั่ง และ
รถน้ําคันใหญ
30972 ขออนุมัติซอมแซมรถหกลอ ทะเบียน 40-0917 ชลบุรี จํานวน 6
รายการ
30973 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 31 รายการ
30974 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางในรถอีแตน เบอร 4
30975 ขออนุมัติเบิกเงินคากระดาษขนาด A3 จํานวน 25 รีม
30976 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล จํานวน 3 รายการ
30977 ขออนุมัติเบิกเงินคาสายไฮโดรลิค ขนาด 1.70 เมตร จํานวน 2 เสน
30978 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน11 รายการ
30979 ขออนุมัติเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 50 ลิตร
30980 ขออนุมตั ิเบิกเงินคาซอมรถแทรคเตอร ทะเบียน ต-2236 ชลบุรี จํานวน
3 รายการ
30981 ขออนุมัติเบิกเงินคาบัลลาสต 40 W จํานวน 10 ตัว
30982 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุทําความสะอาด จํานวน 4 รายการ
30983 ขออนุมัติเบิกเงินคาฟลมติดกระจก เคสโทรศัพท หนาจอ I phone 6s
plus และแบตเตอรี่ I phone 6s plus
30984 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 2 รายการ
30985 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 22 รายการ
30986 ขออนุมัติเบิกเงินคาสายยู และกุญแจ
30987 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 8 รายการ
30988 ขออนุมัติเบิกเงินคาถาน จํานวน 2 รายการ
30989 ขออนุมัติเบิกเงินคาอะครีลิคกันซึม 20 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง
30990 ขออนุมัติซอมแซมลิฟตโดยสารอาคารหอประชุมธํารง บัวศรี จํานวน 1
งาน
30991 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมทอประปา จํานวน 1 งาน
30992 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 4 รายการ
30993 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 65 รายการ
30994 ขออนุมัติเบิกเงินคาตัดแตงตนไม จํานวน 11 ตน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,449.84
34,798.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,449.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065110035
04/11/2021 -

34,798.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ปยะกิจ

PR0206065110033

04/11/2021

-

-

PR0206065110038
PR0206065110034
PR0206065110042
PR0206065110041
PR0206065110040

04/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021

-

-

4,911.70
481.50
6,152.50
1,350.00
1,700.00

4,911.70 เฉพาะเจาะจง
481.50 เฉพาะเจาะจง
6,152.50 เฉพาะเจาะจง
1,350.00 เฉพาะเจาะจง
1,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
รานแสนสุขการยาง
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
น.ส.สุรินทร อุดมสันติ์

7,366.00
2,184.00
9,202.00

7,366.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
2,184.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อารยออโตเซอรวิส จํากัด

PR0206065110114
PR0206065110117
PR0206065110125

16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021

-

-

950.00
904.15
3,890.00

950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
904.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
3,890.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206065110118
PR0206065110126
PR0206065110113

16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021

-

-

รานปทมาไฮโดรลิค

JOMYUT MOBILE

570.00
3,791.00
339.00
1,304.00
3,389.97
3,920.00
38,728.65

570.00 เฉพาะเจาะจง
3,791.00 เฉพาะเจาะจง
339.00 เฉพาะเจาะจง
1,304.00 เฉพาะเจาะจง
3,389.97 เฉพาะเจาะจง
3,920.00 เฉพาะเจาะจง
38,728.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR0206065110116
PR0206065110115
PR0206065110123
PR0206065110127
PR0206065110199
PR0206065110200
PR0206065110197

16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021

-

-

49,619.00
7,660.00
12,531.00
15,000.00

49,619.00 เฉพาะเจาะจง
7,660.00 เฉพาะเจาะจง
12,531.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อนุรักษ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
นายนิมิตต ดอนแรม

PR0206065110208
PR0206065110215
PR0206065110204
PR0206065110205

24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021

-

-

หน ้า 2968

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
30995
30996
30997
30998
30999
31000
31001
31002
31003

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 90 แอมป 12 โวลด รถราง
28,000.00
4 คัน จํานวน 8 ลูก
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 11 รายการ
2,205.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนยางรถสวัสดิการ จํานวน 2 คัน
31,800.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถกระเชา ทพเบียน ม-0210 ชลบุรี
9,683.50
จํานวน 5 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 1 ตลับ
2,530.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาเติมน้ํายาแอรรถ จํานวน 6 กิโลกลัม
3,900.00
ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถบัสปรับอากาศ จํานวน 50 ที่นั่ง
5,200.00
ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี
จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
4,500.00
เพื่อการเกษตรของมหาวิทยาลัย
จางสําเนาเอกสารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 6,647 แผน
2,326.45

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065110211
24/11/2021 -

2,205.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
31,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุน สวนจํากัด ชลบุรี ปยะกิจ
9,683.50 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุขการยาง

PR0206065110233
PR0206065110225
PR0206065110230

25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021

-

-

2,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
3,900.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร
5,200.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร

PR0206065110231
PR0206065110247
PR0206065110251

25/11/2021
27/11/2021
28/11/2021

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชทาใหม

PR0208065100017

01/11/2564

-

-

2,326.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208065100016

09/11/2564

-

-

31004 จัดซื้อเสาจราจร , โซพลาสติก , เชือก

2,672.00

2,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด

PR0208065110011

09/11/2564

-

-

31005 จัดซื้อยากําจัดศัตรูพืช จํานวน 7 แกลลอน

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูวดลการเกษตร

PR0208065110013

09/11/2564

-

-

31006 ขอเบิกคาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนตหมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย จํากัด

PR0208065110016

09/11/2564

-

-

31007 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชประดับตกแตงสถานที่เพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

13,970.00

13,970.00 เฉพาะเจาะจง รานดาวรุง

PR0208065110017

12/11/2564

-

-

31008 เชาเต็นทและจางทําปายสําหรับใชประดับตกแตงสถานที่เพื่อรับเสด็จฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

23,050.00

23,050.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ๊น , นายโสภณ บรรจง

PR0208065110018

12/11/2564

-

-

หน ้า 2969

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31009 จัดซื้อวัสดุสําหรับใชประดับตกแตงสถานที่เพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
31010 จางจับจีบผา และจางทํากรอบรูป สําหรับใชประดับตกแตงสถานที่เพื่อ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
31011 เชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 สําหรับใชในการทํางานของ
บุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
31012 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 11/2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,550.00

4,360.00

14,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,550.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมชอมาลีจันทบุรี

4,360.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร สุทธิพร

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอรเทรด 2001 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208065110019
12/11/2564 -

PR0208065110020

12/11/2564

-

-

PO0208065110003

29/11/2564

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

PR1800065110007

02/11/2021

-

-

31013 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ลาภสถิตย/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110037

10/11/2021

-

-

31014 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา นรสาร/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110031

10/11/2021

-

-

31015 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคพร พรอมผล/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110030

10/11/2021

-

-

31016 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฑฒ ศรีราดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110014

10/11/2021

-

-

31017 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กษมา แปนคง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110036

10/11/2021

-

-

หน ้า 2970

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31018 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา สนธิวารี/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110015
10/11/2021 -

31019 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ อับดุลลาร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110021

10/11/2021

-

-

31020 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาณิศา ศรีบุญจิตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110020

10/11/2021

-

-

31021 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา กิจประเสริฐ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110026

10/11/2021

-

-

31022 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิรา อานามวัฒน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065110027

10/11/2021

-

-

31023 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110032

10/11/2021

-

-

31024 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทวัน ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110033

10/11/2021

-

-

31025 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ โสวัตร/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110017

10/11/2021

-

-

31026 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา เจริญสุข/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110016

10/11/2021

-

-

31027 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยากร รัตนปราณี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110022

10/11/2021

-

-

หน ้า 2971

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31028 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวรักษ มีฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110023
10/11/2021 -

31029 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศินี สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110028

10/11/2021

-

-

31030 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากร สาริกา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110029

10/11/2021

-

-

31031 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล มาราม/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110035

10/11/2021

-

-

31032 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ สุดสงวน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110034

10/11/2021

-

-

31033 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัลิปรียา นารีนุช/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110019

10/11/2021

-

-

31034 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคนรีญา ภูระแกว/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110018

10/11/2021

-

-

31035 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มุกขลิน มหานิยม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110025

10/11/2021

-

-

31036 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิชาภา ตันติชลานนท/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065110024

10/11/2021

-

-

31037 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065110041

12/11/2021

-

-

หน ้า 2972

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31038 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110043
12/11/2021 -

31039 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110042

12/11/2021

-

-

31040 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110044

12/11/2021

-

-

31041 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065110045

12/11/2021

-

-

31042 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065110050

15/11/2021

-

-

31043 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110052

15/11/2021

-

-

31044 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110055

15/11/2021

-

-

31045 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065110049

15/11/2021

-

-

31046 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110056

15/11/2021

-

-

31047 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

PR1800065110057

15/11/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท
หน ้า 2973

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31048 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110060
15/11/2021 -

31049 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110059

15/11/2021

-

-

31050 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110058

15/11/2021

-

-

31051 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065110048

15/11/2021

-

-

31052 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800065110051
บาท

15/11/2021

-

-

31053 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800065110047
บาท

15/11/2021

-

-

31054 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065110061

15/11/2021

-

-

31055 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110054

15/11/2021

-

-

31056 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065110053

15/11/2021

-

-

31057 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

PR1800065110080

17/11/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท
หน ้า 2974

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31058 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065110078
17/11/2021 -

31059 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110079

17/11/2021

-

-

31060 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110077

17/11/2021

-

-

31061 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110071

17/11/2021

-

-

31062 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800065110073
บาท

17/11/2021

-

-

31063 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065110076

17/11/2021

-

-

31064 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110075

17/11/2021

-

-

31065 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จัตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110074

17/11/2021

-

-

31066 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110072

17/11/2021

-

-

31067 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110069

17/11/2021

-

-

หน ้า 2975

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31068 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110068
17/11/2021 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110070

17/11/2021

-

-

31069 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

31070 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110064

17/11/2021

-

-

31071 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065110067

17/11/2021

-

-

31072 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065110066

17/11/2021

-

-

31073 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110065

17/11/2021

-

-

31074 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110063

17/11/2021

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 250 บาท

PR1800065110082

18/11/2021

-

-

31076 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110084

18/11/2021

-

-

31077 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110120

18/11/2021

-

-

31075 ขออนุมัติจางถายเอกสารสี (พิธีลงนามการทําความรวมมือทางวิชาการ
กับองคกรภายนอก)

หน ้า 2976

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31078 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110124
18/11/2021 -

31079 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800065110122
บาท

18/11/2021

-

-

31080 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110121

18/11/2021

-

-

31081 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800065110123

18/11/2021

-

-

31082 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา

PR1800065110101

18/11/2021

-

-

31083 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800065110105
บาท

18/11/2021

-

-

31084 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065110104

18/11/2021

-

-

31085 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110102

18/11/2021

-

-

31086 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110103

18/11/2021

-

-

31087 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110119

18/11/2021

-

-

หน ้า 2977

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31088 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800065110118
18/11/2021 บาท

31089 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110114

18/11/2021

-

-

31090 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800065110115
บาท

18/11/2021

-

-

31091 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110117

18/11/2021

-

-

31092 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065110111

18/11/2021

-

-

31093 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800065110110
บาท

18/11/2021

-

-

31094 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110112

18/11/2021

-

-

31095 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110113

18/11/2021

-

-

31096 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110116

18/11/2021

-

-

31097 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065110089

18/11/2021

-

-

หน ้า 2978

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31098 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110095
18/11/2021 -

31099 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065110094

18/11/2021

-

-

31100 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065110093

18/11/2021

-

-

31101 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110096

18/11/2021

-

-

31102 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065110097

18/11/2021

-

-

31103 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110092

18/11/2021

-

-

31104 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110091

18/11/2021

-

-

31105 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110090

18/11/2021

-

-

31106 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110099

18/11/2021

-

-

31107 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110108

18/11/2021

-

-

หน ้า 2979

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31108 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110106
18/11/2021 -

31109 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110109

18/11/2021

-

-

31110 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110107

18/11/2021

-

-

31111 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065110086

18/11/2021

-

-

31112 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110088

18/11/2021

-

-

31113 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110083

18/11/2021

-

-

31114 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110087

18/11/2021

-

-

31115 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล (พิธีลงนามการทําความรวมมือทางวิชาการ
กับองคกรภายนอก)

825.00

825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอารตมีเดีย กรุป จํากัด/เสนอราคา
825 บาท

PR1800065110085

18/11/2021

-

-

31116 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคนรีญา ภูระแกว/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110131

24/11/2021

-

-

31117 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัลิปรียา นารีนุช/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110132

24/11/2021

-

-

หน ้า 2980

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31118 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฑฒ ศรีราดี/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110127
24/11/2021 -

31119 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ โสวัตร/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110130

24/11/2021

-

-

31120 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา สนธิวารี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110128

24/11/2021

-

-

31121 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา เจริญสุข/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110129

24/11/2021

-

-

31122 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กษมา แปนคง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110152

25/11/2021

-

-

31123 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ อับดุลลาร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110137

25/11/2021

-

-

31124 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา นรสาร/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110147

25/11/2021

-

-

31125 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคพร พรอมผล/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110146

25/11/2021

-

-

31126 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิชาภา ตันติชลานนท/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065110140

25/11/2021

-

-

31127 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มุกขลิน มหานิยม/เสนอราคา 5,000 บาท

25/11/2021

-

-

หน ้า 2981

PR1800065110141

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31128 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ สุดสงวน/เสนอราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110150
25/11/2021 -

31129 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล มาราม/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110151

25/11/2021

-

-

31130 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากร สาริกา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110145

25/11/2021

-

-

31131 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศินี สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110144

25/11/2021

-

-

31132 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวรักษ มีฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065110139

25/11/2021

-

-

31133 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยากร รัตนปราณี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065110138

25/11/2021

-

-

31134 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทวัน ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110149

25/11/2021

-

-

31135 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065110148

25/11/2021

-

-

31136 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิรา อานามวัฒน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065110143

25/11/2021

-

-

31137 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา กิจประเสริฐ/เสนอราคา 9,000 บาท

25/11/2021

-

-

หน ้า 2982

PR1800065110142

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31138 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด
31139 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
31140 ขออนุมัติจัดซื้อชุดอุปกรณวัดและประเมินความสามารถในการ
เคลื่อนไหว (Functional measurement screen test kit)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

5,000.00

58,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาณิศา ศรีบุญจิตร/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065110136
25/11/2021 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ลาภสถิตย/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065110153

25/11/2021

-

-

PO1800065110001

26/11/2021

-

-

58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา
58,000 บาท

31141 ขออนุมัติจัดซื้อ พานพุมดอกไมประดิษฐ จํานวน 2 พุม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมบานบึงฟลอรีส

PR0206065120028

02/12/2021

-

-

31142 ขออนุมัติเบิกเงินคาพวงหรีดดอกไมสด จํานวน 1 พวง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บุญกุศล พวงหรีด เดลิเวอรี่

PR0206065120040

03/12/2021

-

-

31143 ขออนุมัติจัดจางทํา ปายชื่อหองกองกลาง จํานวน 1 ปาย

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206065120038

03/12/2021

-

-

PR0206065120039

03/12/2021

-

-

31144 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT6 พรอมอุปกรณ จํานวน
1 งาน
31145 ขออนุมัติจัดซื้อ พวงมาลัยแและผลไม ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 2 งาน
31146 ขออนุมัติจัดจาง ซักรีดผาปู ผาจับจีบ และที่นั่งพระสงฆ (อาสนะ)
31147 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 2 รายการ
31148 ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องไทยธรรม พวงมาลัย ดอกไม และสายสิญจน
31149 ขออนุมัติจัดซื้อ อุปกรณขยายสัญญาณเสียง จํานวน 1 ชุด
31150 ขออนุมัติจัดซื้อ พานพุมดอกไมสด จํานวน 1 งาน (28 ธค.2564)

16,900.00

16,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

8,500.00

6791.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

PR0206065120188

21/12/2021

-

-

1,120.00

1,120.00 เฉพาะเจาะจง รัน & พั้นซ รับซักรีด

PR0206065120194

21/12/2021

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน

PR0206065120189

21/12/2021

-

-

PR0206065120195

21/12/2021

-

-

PR0206065120198

22/12/2021

-

-

PR0206065120220

24/12/2021

-

-

8,200.00
42,800.00
1,500.00

8,200.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist
42,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มิสเตอรเซอรวิส แอนด
เทคโนโลยี
1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร

หน ้า 2983

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31151 ขออนุมัติจัดจางทําสติ๊กเกอรคานิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธคานิยมของมหาวิทยาลัยบูรพาไปยัง
หนวยงานตางๆ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206064120007
01/12/2020 -

31152 ขออนุมัติเบิกคาหองประชุม เพื่อใชในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง
การจัดทําแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองรับกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 2-3 ธ.ค. 63

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง เรือนวารี

PR0206064120036

04/12/2020

-

-

31153 ขออนุมัติเบิกคากระเชาของขวัญผลิตภัณฑดอยคํา เพื่อมอบให ดร.อร
สา ภาววิมล ทําหนาที่วิทยากรโครงการอบรมเรื่อง การผลิตและ
พัฒนากําลังคนคุณภาพในยุค New Normal ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2563

1,290.00

1,290.00 เฉพาะเจาะจง รานรักผัก รักสุขภาพ

PR0206064120070

08/12/2020

-

-

31154 ขออนุมัติเบิกคาปายไวนิล จํานวน 67 ปาย เพื่อใชในการลงคะแนนการ
เลือกกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย ประเภทคณาจารยประจํา จากกลุม
สาขาวิชา ในวันที่ 22 ธ.ค. 63

8,001.46

8,001.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0206064120153

17/12/2020

-

-

31155 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชา เพื่อมอบให ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย เศรษฐ
อนวัช ทําหนาที่วิทยากรโครงการอบรมเรื่อง การผลิตและพัฒนา
กําลังคนคุณภาพในยุค New Normal ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,290.00

1,290.00 เฉพาะเจาะจง รานรักผัก รักสุขภาพ

PR0206064120211

18/12/2020

-

-

31156 ขออนุมัติจัดจางติดตั้งโคมไฟเพดาน+หลอดไฟ LED 36 วัตต จํานวน
20 ชุด
31157 ซื้อระบบกลองวงจรปด หอพักกองกิจการนิสิต 1 จํานวน 1 ระบบ

21,360.00

21,360.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ องคนาม

PR0206065120185

21/12/2021

-

-

99,700.00

99,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO0218065120002

14/12/2564

-

-

31158 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

PR0218065120008

07/12/2564

-

-

31159 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 ชนิด

12,250.00

12,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0218065120009

07/12/2564

-

-

31160 ซื้อไสกรองน้ําสําหรับตูกดน้ํารอน-น้ําเย็น พรอมติดตั้ง

16,478.00

16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส จํากัด

PR0218065120010

07/12/2564

-

-

31161 จางตรวจซอมระบบเตือนเพลิงไหม

17,762.00

17,762.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0218065120011

07/12/2564

-

-

หน ้า 2984

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31162 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 ชนิด
31163 จางเหมาตรวจสอบสัญญาณอินเตอรเน็ตหอพักนิสิต
31164 จางสูบสิ่งปฏิกูล

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
7,500.00
1,500.00
50,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7,500.00 เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. ฮารดแวร 2005.

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0218065120018
15/12/2564 -

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน

PR0218065120020

15/12/2564

-

-

PR0218065120021

21/12/2564

-

-

50,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุงรวี ผานใหญ

31165 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง เอพี. แอรเซอรวิส แอนด อิเล็คทริค ซัพพลาย

PR0218065120022

21/12/2564

-

-

31166 ขออนุมัติจัดจางทําตรายาง จํานวน 4 อัน

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง บานคอมพิวเตอร

PR0206065120062

08/12/2021

-

-

1,190.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพ PR0206065120059

08/12/2021

-

-

PR0206065120060

08/12/2021

-

-

31167 ขออนุมัติจัดซื้อ ชุดตรวจหาเชื้อโควิค19 แบบทางจมูกหรือน้ําลาย
จํานวน 17 ชุด
31168 ขออนุมัติจัดจางแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 16 หนา
31169 ขออนุมัติจัดจาง ถายเอกสารและทําเลมรายงานความกาวหนาโครงการ
จํานวน 6 เลม
31170 ขออนุมัติจัดซื้อ Wireless Adpater 1 หนวย

1,190.00
12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภาพร กุลสิทธิบูรณ

477.50

477.50 เฉพาะเจาะจง ลูกน้ําเซอรวิส

PR0206065120036

02/12/2021

-

-

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065120037

02/12/2021

-

-

31171 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุโครงการ จํานวน 1 งาน

4,997.97

4,997.97 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซายน อุปกรณเคมี

PR0206065120080

09/12/2021

-

-

31172 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065120082

13/12/2021

-

-

31173 ขออนุมัติจัดซื้อ หนวยความจํา จํานวน 1 ตัว

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065120207

22/12/2021

-

-

31174 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

53,000.00

53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 53,000.00

PR0400065120001

01/12/2564

-

-

31175 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 18,000.00

PR0400065120002

01/12/2564

-

-

PR0400065120008

02/12/2564

-

-

31176 ขออนุมัติซื้อหมวกใยไหม

2,600.10

2,600.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน (1994) จํากัด 2,600.10
หน ้า 2985

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31177 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
880.00

31178 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ

115.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

880.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช 880.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065120011
02/12/2564 -

115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 115.00

PR0400065120012

02/12/2564

-

-

31179 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

1,008.00

1,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 1,008.00

PR0400065120015

03/12/2564

-

-

31180 ขออนุมัติจางปฏิบัติงานทําความสะอาดศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก
31181 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก

1,008.00

1,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา หมอพูล 1,008.00

PR0400065120018

03/12/2564

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 6,600.00

PR0400065120021

07/12/2564

-

-

31182 ขออนุมัติจางจัดทําเอกสารประมวลรายวิชา

33,998.40

33,998.40 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 33,998.40

PR0400065120022

07/12/2564

-

-

31183 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

6,920.10

6,920.10 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 6,920.10

PR0400065120029

07/12/2564

-

-

31184 ขออนุมัติจางเหมาบริการสงพัสดุ

1,705.00

PR0400065120030

07/12/2564

-

-

31185 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

5,000.00

1,705.00 เฉพาะเจาะจง FedEx Express Internationnal (Thailand)
Limited 1,705.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 5,000.00

PR0400065120050

08/12/2564

-

-

31186 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามระยะการใชงานและ
ซอมเปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตาม
อายุการใชงานของรถยนต

5,949.20

5,949.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
5,949.20

PR0400065120051

08/12/2564

-

-

31187 ขออนุมัติจางเหมาทําอุปกรณประกอบการฝกการสื่อสาร

1,106.00

1,106.00 เฉพาะเจาะจง ราน Peaceful Death 1,106.00

PR0400065120052

09/12/2564

-

-

31188 ขออนุมัติจางจัดทําคูมือเอกสารประกอบการฝกอบรมฯ

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,350.00

PR0400065120053

09/12/2564

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 540.00

PR0400065120054

09/12/2564

-

-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 2,760.00

PR0400065120056

09/12/2564

-

-

31189 ขออนุมัติจางเหมาทําประกาศนียบัตร
31190 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

หน ้า 2986

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31191 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065120057
09/12/2564 -

31192 ขออนุมัติจางปฏิบัติงานทําความสะอาดศูนยวิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กเล็ก
31193 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญิศา หมอพูล 672.00

PR0400065120058

09/12/2564

-

-

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด 3,745.00

PR0400065120071

14/12/2564

-

-

31194 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

3,410.97

3,410.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 3,410.97

PR0400065120073

14/12/2564

-

-

31195 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

1,008.00

1,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 1,008.00

PR0400065120080

14/12/2564

-

-

53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 53,000.00

PR0400065120081

14/12/2564

-

-

31196 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

53,000.00

31197 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

597.00

597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 597.00

PR0400065120082

14/12/2564

-

-

31198 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

592.00

592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 592.00

PR0400065120083

14/12/2564

-

-

31199 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

584.00

584.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 584.00

PR0400065120084

14/12/2564

-

-

31200 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

594.99

594.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 594.99

PR0400065120092

15/12/2564

-

-

31201 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม

1,225.00

1,225.00 เฉพาะเจาะจง รานสุภรณทิพย 1,225.00

PR0400065120093

15/12/2564

-

-

31202 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 2,400.00

PR0400065120095

15/12/2564

-

-

PR0400065120097

16/12/2564

-

-

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด PR0400065110134
13,482.00
7,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 7,200.00
PR0400065120098

17/12/2564

-

-

17/12/2564

-

-

31203 ขออนุมัติจางจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการฯ
31204 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ
31205 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

900.00
13,482.00
7,200.00

900.00 เฉพาะเจาะจง รานปูไวนิล 900.00

หน ้า 2987

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31206 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก
31207 ขออนุมัติจางเหมาการจัดทําสื่อใหความรูแกผูติดเชื้อในการดูแลตนเอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเจบีมผลไม 3,500.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065120099
17/12/2564 -

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร สงวนญาติ 35,000.00

PR0400065120104

17/12/2564

-

-

31208 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 1,680.00

PR0400065120106

17/12/2564

-

-

31209 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอน

6,610.00

6,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จํากัด 6,610.00

PR0400065120107

17/12/2564

-

-

31210 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 4,600.00

PR0400065120109

17/12/2564

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร สงวนญาติ 48,000.00

PR0400065120113

21/12/2564

-

-

31211 ขออนุมัติจางเหมาการจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธโครงการฯ
31212 ขออนุมัติซื้อกระเชาสําหรับใสของที่ระลึก

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 2,700.00

PR0400065120123

21/12/2564

-

-

31213 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับตกแตงบรรจุภัณฑ

3,625.00

3,625.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามบางแสน 2,696.40

PR0400065120124

21/12/2564

-

-

31214 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับบรรจุของที่ระลึก

1,618.91

1,618.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชวงคพัฒนา (2545) จํากัด 1,618.91

PR0400065120125

21/12/2564

-

-

67,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 55,097.00 PR0400065120126

21/12/2564

-

-

31215 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก
31216 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับตกแตงบรรจุภัณฑ

67,400.00
400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 399.00

PR0400065120127

21/12/2564

-

-

31217 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 857.00

PR0400065120130

21/12/2564

-

-

31218 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจานชามสองบาท 634.51

PR0400065120131

21/12/2564

-

-

31219 ขออนุมัติซื้ออาหารแหงสําหรับจัดชุดตักบาตร

5,850.00

5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 4,481.00

PR0400065120133

21/12/2564

-

-

31220 ขออนุมัติซื้อเครื่องสังฆทานและอัฐบริขาร

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3,001.00

PR0400065120134

21/12/2564

-

-

หน ้า 2988

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31221 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่ม
31222 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
960.00
7,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

960.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา 960.00
7,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 7,200.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065120135
21/12/2564 PR0400065120136

21/12/2564

-

-

31223 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 900.00

PR0400065120137

21/12/2564

-

-

31224 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับจัดชุดตักบาตรอาหารแหง

545.70

545.70 เฉพาะเจาะจง รานจานชามสองบาท 545.70

PR0400065120142

22/12/2564

-

-

31225 ขออนุมัติซื้อธูป เทียน

230.00

230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 230.00

PR0400065120144

22/12/2564

-

-

31226 ขออนุมัติจางเหมาบริการซักแหงผาคลุมโตะและผาคลุมเกาอี้

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบางแสนวอซ 1,925.00

PR0400065120145

22/12/2564

-

-

31227 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว

5,590.42

PR0400065120146

23/12/2564

-

-

31228 จางจัดทําไวนิลประชาสัมพันธโครงการฯ

5,000.00

5,590.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวนแอนดสพีริทส จํากัด (สาขา
ชลบุร)ี 5,590.42
5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 5,000.00

PR0400065120148

23/12/2564

-

-

31229 ขออนุมัติจางจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ

500.00

PR0400065120150

23/12/2564

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00

31230 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดชุดเครื่องสังฆทานและอัฐบริขาร

45.00

45.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ (ตลาดหนองมน) 45.00

PR0400065120151

23/12/2564

-

-

31231 ขออนุมัติซื้อวัสดุ

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ (ตลาดหนองมน) 80.00

PR0400065120152

23/12/2564

-

-

31232 ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกระเชา

4,030.00

4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ คําภู 4,004.00

PR0400065120154

23/12/2564

-

-

31233 ขออนุมัติซื้อฉากกั้นอะคริลิคใส

6,750.00

6,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน ช อะคริลิค (ชลบุร)ี 6,750.00

PR0400065120161

24/12/2564

-

-

31234 ขออนุมัติซื้อดอกไม ธูปเทียน

2,185.00

2,185.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist 2,185.00

PR0400065120162

24/12/2564

-

-

31235 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบานงานครัว

1,260.00

1,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,260.00

PR0400065120163

24/12/2564

-

-

หน ้า 2989

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31236 จางเหมาจัดทําปาย
31237 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม
31238 ขออนุมัติเชาเตนท
31239 ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
31240 ขออนุมัติซื้อวัสดุจัดชุดเครื่องสังฆทานและอัฐบริขาร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
700.00
100.00
12,000.00
5,000.00
585.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

700.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 700.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065120164
24/12/2564 -

100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 100.00

PR0400065120165

24/12/2564

-

-

PR0400065120166

24/12/2564

-

-

PR0400065120167

24/12/2564

-

-

PR0400065120168

24/12/2564

-

-

12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานลารจฟอรจูน 18 9,500.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจตาย 2,737.00
585.00 เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 585.00

31241 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 2,760.00

PR0400065120170

24/12/2564

-

-

31242 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

1,008.00

1,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 1,008.00

PR0400065120171

24/12/2564

-

-

PR0400065120172

27/12/2564

-

-

PR0400065120177

27/12/2564

-

-

PR0400065120178

27/12/2564

-

-

600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขาโรบินสันชลบุรี 263.00 PR0400065120179

27/12/2564

-

-

31243 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล
31244 ขออนุมัติจางเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต ตามอายุการใชงานและซอม
เปลี่ยนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณที่จําเปนตองเปลี่ยนตามอายุ
การใชงานของรถยนต

500.00
12,668.80

31245 ขออนุมัติซื้อกระเชาผลไม

3,600.00

31246 ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

600.00

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา 500.00
12,668.80 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
12,668.80
3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบุปผชาติ หนาศาล 3,600.00

31247 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,210.00

1,210.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงรัตน แสงสุข 1,210.00

PR0400065120180

27/12/2564

-

-

31248 ขออนุมัติจางเหมาบริการถายเอกสาร

1,790.95

1,790.95 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส 1,790.95

PR0400065120181

27/12/2564

-

-

31249 ขออนุมัติจางเหมาบริการประกอบอาหาร

3,840.00

3,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ศรีมณี 3,840.00

PR0400065120183

30/12/2564

-

-

หน ้า 2990

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31250 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
54,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโตรเลียม 2016 จํากัด 54,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0400065120185
30/12/2564 -

31251 ขออนุมัติจางเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

672.00

672.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ น้ําทอง 672.00

PR0400065120187

30/12/2564

-

-

31252 ขออนุมัติซื้อซองสําหรับใสการด

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 450.00

PR0400065120188

30/12/2564

-

-

31253 ขออนุมัติจัดจาง ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ 4120-001-0001-5/44, 4120-001-0001-102/47
จํานวน 2 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0700065120001

02/12/2564

-

-

31254 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ HP Laserjet CE285A และเทปพิมพอักษร
Brother TZE 18 mm จํานวน 4 กลอง รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0700065120010

03/12/2564

-

-

31255 ขออนุมัติจัดจาง ซอมบํารุงเครื่องสูบน้ํา

5,296.50

5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700065120011

07/12/2564

-

-

PR0700065120014

07/12/2564

-

-

31256 ขออนุมัติจัดจางปมกุญแจ จํานวน 4 ดอก คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง
รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง คุณกมล การกุญแจ 3240400124473

31257 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปรม ปญญาโกวิทกุล

PR0700065120032

09/12/2564

-

-

31258 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิชชา รัตนปนทะ

PR0700065120033

09/12/2564

-

-

31259 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ตรงชาติ

PR0700065120034

09/12/2564

-

-

หน ้า 2991

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31260 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุติพนธ กิจการดุลยพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065120035
09/12/2564 -

31261 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาชินี อวนทอง

PR0700065120036

09/12/2564

-

-

31262 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภัทร แสงเดือนเดน

PR0700065120037

09/12/2564

-

-

31263 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ เกษประทุม

PR0700065120038

09/12/2564

-

-

31264 ขออนุมัติจัดซื้อ แบตเตอรี่สํารอง, ใบเลื่อย, เหล็กตอกตัวเลข, เหล็ก
ตอกตัวหนังสือ จํานวน ๔ รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

9,433.12

9,433.12 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย

PR0700065120039

09/12/2564

-

-

31265 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท ถนอมจิตต

PR0700065120040

09/12/2564

-

-

31266 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัทธพงศ เรณูศิลป

PR0700065120041

09/12/2564

-

-

PO0700065120001

09/12/2564

-

-

31267 ขออนุมัติจัดซื้อ ปมลมแบบสายพาน

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย

31268 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค แสงกันภัย

PR0700065120044

09/12/2564

-

-

31269 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัยพงษ จันทพันธุกุล

PR0700065120045

09/12/2564

-

-

หน ้า 2992

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31270 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต ศรีทองสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065120046
09/12/2564 -

31271 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตตินันท นัทธี

PR0700065120047

09/12/2564

-

-

31272 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวุฒิ หมอสัมฤทธิ์

PR0700065120048

09/12/2564

-

-

31273 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสาร จํานวน 4,868 แผน คณะวิศวกรรมศาสตร
ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,190.60

2,190.60 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700065120049

09/12/2564

-

-

31274 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ผิวทองงาม

PR0700065120050

09/12/2564

-

-

31275 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาสินี รักพรมราช

PR0700065120051

09/12/2564

-

-

31276 ขออนุมัติจัดซื้อแจกันดอกไมแหง จํานวน 1 แจกัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมกัลยา 3240400146366

PR0700065120052

09/12/2564

-

-

31277 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีรัตน ผิวออน

PR0700065120058

13/12/2564

-

-

31278 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ทองเชื้อ

PR0700065120059

13/12/2564

-

-

31279 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรพงศ หรายเจริญ

PR0700065120060

13/12/2564

-

-

หน ้า 2993

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31280 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ไชยะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065120061
13/12/2564 -

31281 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย มาแดง

PR0700065120062

13/12/2564

-

-

31282 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิกษณา เหลืองวรา

PR0700065120063

13/12/2564

-

-

31283 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ เจริญรื่น

PR0700065120064

13/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เดือนเพ็ญ เมากลาง

PO0700065120002

13/12/2564

-

-

PR0700065120074

15/12/2564

-

-

PO0700065120003

15/12/2564

-

-

31284 ขออนุมัติจัดจางทําปายสแตนเลส

31285 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ (ครก , สาก และถังน้ํา) จํานวน 3 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,295.00

31286 ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอุปกรณใชในหองปฏิบัติการ (น้ํายาลางจาน,
กระดาษชําระ,ปลั๊กไฟ,กระบอกฉีดน้ํา ฯลฯ) จํานวน 6 รายการ

13,120.00

1,295.00 เฉพาะเจาะจง รานเทิดเทิงเครื่องครัว 3320501261321

13,120.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

31287 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ CARRIER ขนาด 36,000BTU
หอง LAB (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

4,697.30

4,697.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PR0700065120076

15/12/2564

-

-

31288 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันเครื่องดีเซลสังเคราะห 100% พรอมกรอง
น้ํามันเครื่องดีเซล ,Niko Battery รถยนต (ดีเซล) 80ah (รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา)

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีพลัง พาณิชย

PR0700065120078

16/12/2564

-

-

31289 ขออนุมัติจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค TOP โฟเมกา และเกาอี้บารเบาะ
ไม

43,784.40

PO0700065120005

16/12/2564

-

-

43,784.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส บี เฟอรนิเจอร จํากัด

หน ้า 2994

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31290 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมบํารุงรักษารถยนต เปลี่ยนยางลอหนาลอหลัง
จํานวน 4 เสน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการจางแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,600.00 เฉพาะเจาะจง ทอปเพาเวอร เซอรวิส จํากัด 0205553001372

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0700065120006 16/12/2564 -

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที เอส อิควิปเมนท จํากัด

PO0700065120007

16/12/2564

-

-

31291 ขออนุมัติจัดซื้อชุดทดสอบความถวงจําเพาะของดินแบบสูญญากาศ 1
ชุด

80,000.00

31292 ขออนุมัติจัดจางจัดอาหารไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ดัง
รายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 8787 Home Dining 1200100195551

PR0700065120083

16/12/2564

-

-

31293 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุผลไม หัวหมู เปด ไก และอื่นๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง รานสมรมเย็น หนา ร.5 3200101132835 ราน
บุปผชาติ 3200100665449 นายณรงคฤทธิ์ กิติ
สาระกุลชัย 3200101300894

PR0700065120085

16/12/2564

-

-

31294 ขออนุมัติจัดจางซอมเครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ RO Diamond (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)

43,800.00

43,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0700065120008

17/12/2564

-

-

31295 ขออนุมัติจัดจางซอมแซมตัดรื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3
เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการ
จางแนบ

28,997.00

28,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จํากัด

PO0700065120009

17/12/2564

-

-

31296 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรพณธร เดชะธนาศักดิ์

PR0700065120091

20/12/2564

-

-

31297 ขออนุมัติจัดจางทําโลรางวัลอะคริลิค ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการจางแนบ

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0700065120088

21/12/2564

-

-

31298 ขออนุมัติจัดซื้อชุดสังฆทาน ประกอบไปดวย กระดาษทิชชู, น้ํายาลาง
จาน,สบู, ยาธาตุน้ําขาว,ผงซักฟอก ฯลฯ จํานวน 9 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกัลยาดอกไมสด 3240400146366

PR0700065120093

21/12/2564

-

-

หน ้า 2995

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31299 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องไหวสักการะ เทียน,สายสิญจน,ไฟแช็ค,ธูป
จํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียดใบกําหนด
คุณลักษณะการซื้อแนบ
31300 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องไหวดอกไม ดอกกลวยไมจัดกําประกอบใบเตย
,ดอกบัว,พวงมาลัยริบบิ้น,พวงมาลัยดาวเรือง,พวงมาลัยมะลิ,ดอก
กุหลาบ,หมากพลู จํานวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร ดังรายละเอียด
ใบกําหนดคุณลักษณะการซื้อแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,125.00

3,220.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,125.00 เฉพาะเจาะจง รานแมประภาสังฆภัณฑ 3200100622022

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065120097
22/12/2564 -

3,220.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมหยก 3200200311803

PR0700065120098

22/12/2564

-

-

31301 ขออนุมัติซื้อกระดานไวทบอรดมีลอเลื่อน 3 อัน ดังรายละเอียดแนบ

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย

PO0700065120011

23/12/2564

-

-

31302 ขออนุมัติซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 2 เครื่อง

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเล็คตริค เซอรวิส ดีไวซ จํากัด

PO0700065120012

23/12/2564

-

-

31303 ขออนุมัติซื้อ อางลางพรอมฝกบัวฉุกเฉิน 1 ชุด ดังรายละเอียดแนบ

46,475.00

46,475.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ

PO0700065120013

23/12/2564

-

-

31304 ขออนุมัติซื้อเครื่องลางอัลตราโซนิคสําหรับหองปฏิบัติการ 1 เครื่อง

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ

PO0700065120014

23/12/2564

-

-

31305 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร สันทัสนะโชค

PR0700065120105

23/12/2564

-

-

31306 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูษิต สันทัสนะโชค

PR0700065120106

23/12/2564

-

-

31307 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวรรณ รักถนอม

PR0700065120107

23/12/2564

-

-

หน ้า 2996

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31308 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางละอองศรี สันทัสนะโชค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065120108
23/12/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมาท ดีเซ็น

PR0700065120109

23/12/2564

-

-

31309 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

31310 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคํารณ คลายสารภูมิ

PR0700065120110

23/12/2564

-

-

31311 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ

PR0700065120111

23/12/2564

-

-

31312 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพล นวลศรี

PR0700065120112

23/12/2564

-

-

31313 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราถนา ธวัชชนะ

PR0700065120113

23/12/2564

-

-

31314 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศว จักรกลจันทร

PR0700065120114

23/12/2564

-

-

31315 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ ตากมัจฉา

PR0700065120115

23/12/2564

-

-

31316 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ประวงษ

PR0700065120116

23/12/2564

-

-

31317 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ

PR0700065120117

23/12/2564

-

-

หน ้า 2997

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31318 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งกมล ทัศนมณเฑียร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065120118
23/12/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ศรีสมพงษ

PR0700065120119

23/12/2564

-

-

31319 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

31320 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนดล พัทรา

PR0700065120120

23/12/2564

-

-

31321 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนาวินทร นามมา

PR0700065120121

23/12/2564

-

-

31322 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชนัน แสงสุวรรณ

PR0700065120122

23/12/2564

-

-

31323 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมลรักษ แสวงสวัสดิ์

PR0700065120123

23/12/2564

-

-

31324 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล ฤกษอรุณ

PR0700065120124

23/12/2564

-

-

31325 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล มะธิมาปะเข

PR0700065120125

23/12/2564

-

-

31326 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก ปนศักดิ์

PR0700065120126

23/12/2564

-

-

31327 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ไกลถิ่น

PR0700065120127

23/12/2564

-

-

หน ้า 2998

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31328 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตชิต เชียงพฤกษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0700065120128
23/12/2564 -

31329 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา เมืองประเสริฐ

PR0700065120129

23/12/2564

-

-

31330 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรินภา อุนินคํา

PR0700065120130

23/12/2564

-

-

31331 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ แซจาว

PR0700065120131

23/12/2564

-

-

31332 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวชยา ศิริมงคล

PR0700065120132

23/12/2564

-

-

31333 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัยการ ภูษาพริ้ว

PR0700065120133

23/12/2564

-

-

31334 ขออนุมัติจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา สังกษัตริย

PR0700065120134

23/12/2564

-

-

31335 ขออนุมัติจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการสอบเทียบเครื่องมือวัด ณ
ศูนยสอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย ตั้งแตวันที่ 1
ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700065120015

24/12/2564

-

-

PR0800065120002

07/12/2564

-

-

PR0800065120004

08/12/2564

-

-

31336 ขอจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2564

31337 ขอจัดซื้อตูถายลมดูดหลอด ใชในสาขาวิชาครีเอทีฟอารต และกราฟกครี
เอทีฟ

800.00

31,993.00

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปทต. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน) , หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง
(สํานักงานใหญ)
31,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.สีและเคมี จํากัด

หน ้า 2999

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31338 ขอเชาหองประชุมเพื่อใชในการจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรแบบโมดูล
และการจัดทํา KPI online
31339 ขอจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสไอเอ พร็อพเพอรตี้ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065120024
14/12/2564 -

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง พิชสินีพาณิชย

PR0800065120037

15/12/2564

-

-

31340 ขอจางซอมแซมระบบไฟฟา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาพพิมพ

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซตั้ง

PR0800065120040

15/12/2564

-

-

31341 ขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อใชในการติดตั้งในหองเรียนและหองพัก
อาจารยสาขาเซรามิกส
31342 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ ในโครงการศึกษาดูงาน The Art
of Design จังหวัดแพร และจังหวัดเชียงใหม
31343 ขอจัดจางทําปายชื่ออาจารยสาขานิเทศศิลป

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรวม ตากิ่มนอก

PO0800065120001

15/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยูร เมฆลอย

PR0800065120039

15/12/2564

-

-

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด

PR0800065120044

16/12/2564

-

-

31344 ขอจัดจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ โครงการความรวมมือดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑกับตําบลบอทอง จ.ชลบุรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0800065120046

17/12/2564

-

-

31345 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา นิลสิงขรณ

PR0800065120055

29/12/2564

-

-

31346 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน

PR0800065120053

29/12/2564

-

-

31347 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริน หงสวลีรัตน

PR0800065120050

29/12/2564

-

-

31348 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน พันธุเจริญ

PR0800065120051

29/12/2564

-

-

31349 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันดา กองมวง

PR0800065120056

29/12/2564

-

-

หน ้า 3000

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31350 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล อวนแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065120059
29/12/2564 -

31351 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมนรินทร ปุริโส

PR0800065120057

29/12/2564

-

-

31352 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ขาวสวรรค

PR0800065120058

29/12/2564

-

-

31353 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงศ อินทวงศ

PR0800065120054

29/12/2564

-

-

31354 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภารักษ ไตรโชติกุล

PR0800065120062

29/12/2564

-

-

31355 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา พุฒแกว

PR0800065120060

29/12/2564

-

-

31356 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัญดา แกวสี

PR0800065120064

29/12/2564

-

-

31357 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมน มีทา

PR0800065120061

29/12/2564

-

-

31358 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สุขแพทย

PR0800065120049

29/12/2564

-

-

31359 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศิณี โมฆรัตน

PR0800065120069

29/12/2564

-

-

หน ้า 3001

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31360 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
เดือนธันวาคม 2564
31361 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุเทพ ประศรีพัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0800065120063
29/12/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มัฌชิมา เตชะไพศาลพงษ

PR0800065120070

29/12/2564

-

-

31362 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมังคเรศ นิติธรรมมานนท

PR0800065120072

29/12/2564

-

-

31363 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนัสถ คัยนันทน

PR0800065120067

29/12/2564

-

-

31364 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกมล เนินทราย

PR0800065120065

29/12/2564

-

-

31365 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาอร เลิศวรายุทธ

PR0800065120066

29/12/2564

-

-

31366 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
เดือนธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน สารบรรณ

PR0800065120068

29/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา สิริมังคละเดช

PR0800065120071

29/12/2564

-

-

31367 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
เดือนธันวาคม 2564
31368 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือนธันวาคม 2564
31369 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสํานักงาน

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วงศทรายทอง

PR1000065120002

01/12/2564

-

-

30,579.00

30,579.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR1000065120001

01/12/2564

-

-

หน ้า 3002

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31370 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทิวรรธน เขตตวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065120021
07/12/2564 -

31371 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรจิรา อนันต

PR1000065120038

07/12/2564

-

-

31372 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมประพันธ

PR1000065120034

07/12/2564

-

-

31373 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง

PR1000065120035

07/12/2564

-

-

31374 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา สิงหอน

PR1000065120037

07/12/2564

-

-

31375 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร คําแปง

PR1000065120036

07/12/2564

-

-

31376 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิษา จีนโกว

PR1000065120019

07/12/2564

-

-

31377 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรษา ชูชื่น

PR1000065120020

07/12/2564

-

-

31378 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หทัยวรรณ วรโชติธนฐร

PR1000065120018

07/12/2564

-

-

31379 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ศรีกล่ํา

PR1000065120024

07/12/2564

-

-

หน ้า 3003

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31380 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาได

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065120023
07/12/2564 -

31381 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา ศิลาสุวรรณ

PR1000065120026

07/12/2564

-

-

31382 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภาพรรณ ใจกลา

PR1000065120025

07/12/2564

-

-

31383 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จินตนา จันทรดอกดวง

PR1000065120022

07/12/2564

-

-

31384 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎา แกวเรือง

PR1000065120005

07/12/2564

-

-

31385 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปวริศา ปมลื้อ

PR1000065120007

07/12/2564

-

-

31386 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประไพ คชรินทร

PR1000065120006

07/12/2564

-

-

31387 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชวัลกร เฉียบแหลม

PR1000065120004

07/12/2564

-

-

31388 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาวิตรี ยันตดิลก

PR1000065120008

07/12/2564

-

-

31389 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริโชค ประทุมทอง

PR1000065120030

07/12/2564

-

-

หน ้า 3004

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31390 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทัตตา พันปลาโด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065120031
07/12/2564 -

31391 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ ดีชัง

PR1000065120029

07/12/2564

-

-

31392 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา ปูนทอง

PR1000065120028

07/12/2564

-

-

31393 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา เหล็งไทย

PR1000065120027

07/12/2564

-

-

31394 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสร แสงตระวัน

PR1000065120032

07/12/2564

-

-

31395 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาณัฐ พิสัยพันธ

PR1000065120033

07/12/2564

-

-

31396 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา พรหมประเสริฐ

PR1000065120012

07/12/2564

-

-

31397 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร ทองแทง

PR1000065120015

07/12/2564

-

-

31398 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนศิริ รัตนาภรณ

PR1000065120011

07/12/2564

-

-

31399 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. คณิศร ทองมูล

PR1000065120013

07/12/2564

-

-

หน ้า 3005

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31400 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฐิรา ไชโย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065120017
07/12/2564 -

31401 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญาภา ผลดี

PR1000065120014

07/12/2564

-

-

31402 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรี ปจจัยโก

PR1000065120016

07/12/2564

-

-

31403 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาถ เชยทอง

PR1000065120009

07/12/2564

-

-

31404 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิษา แซเลา

PR1000065120010

07/12/2564

-

-

31405 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิดาภา แกวจันทร

PR1000065120042

08/12/2564

-

-

31406 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เกลี้ยงรส

PR1000065120045

08/12/2564

-

-

31407 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปภานัน สินนอย

PR1000065120040

08/12/2564

-

-

31408 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชรวัฒน วัฒนศาสตร

PR1000065120039

08/12/2564

-

-

31409 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน อรรถจริยาพร

PR1000065120043

08/12/2564

-

-

หน ้า 3006

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31410 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุจินธรา นิ่มเสนาะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065120052
08/12/2564 -

31411 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วัด
สุวรรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา เผือกโสภา

PR1000065120051

08/12/2564

-

-

31412 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.ทับมา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสรา ชาญพนา

PR1000065120041

08/12/2564

-

-

31413 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลธรพรรณ รัตนสรอย

PR1000065120048

08/12/2564

-

-

31414 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทหทัย เลิศหทัยดี

PR1000065120049

08/12/2564

-

-

31415 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.ทับมา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์อองรัก

PR1000065120044

08/12/2564

-

-

31416 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิรุณชัย แซอึ๊ง

PR1000065120046

08/12/2564

-

-

31417 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค โรจนเรืองรอง

PR1000065120047

08/12/2564

-

-

31418 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางบัณฑิตจบใหมปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ต.วัดสุวรรณ

15,000.00

PR1000065120050

08/12/2564

-

-

PR1000065120061

09/12/2564

-

-

31419 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิลรณรงคมาตรการปองกันโควิด-19

500.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพนธ แซลิ้ม

500.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม-เอส โฆษณา

หน ้า 3007

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31420 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,600.00

31421 ขออนุมัติเบิกเงินคาแอลกอฮอลล

2,520.00

31422 ขออนุมัติเบิกเงินคาชุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19 จํานวน 50 ชุด

3,750.00

31423 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร ส.ม. หลักสูตร
ปรับปรุง 2565
31424 ขออนุมัติเบิกเงินคาถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตรสาธารณสุขศาตรม
หาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2565
31425 จัดซื้อนอตฝารองนั่งโถสุขภัณฑ จํานวน 1 ชุด
31426 จัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 79 ถัง

2,765.00

31427 จัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 10.39 ลิตร

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,600.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ เดชสุภา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1000065120059
09/12/2564 PR1000065120062

09/12/2564

-

-

PR1000065120065

17/12/2564

-

-

4,340.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
4,340.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส

PR1000065120066

17/12/2564

-

-

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง รานลูกน้ําเซอรวิส

PR1000065120067

20/12/2564

-

-

267.50 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
ราคาที่ตกลงฯ
267.50 บาท
2,765.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มบานและสวน ราคาที่ตกลงฯ 2,765.00
บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ
400.00 บาท
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด ราคาที่ตกลงฯ
70,000.00 บาท
12,626.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ 12,626.00 บาท

PR1200065120001

03/12/2564

-

-

PR1200065120010

09/12/2564

-

-

PR1200065120017

14/12/2564

-

-

PO1200065120002

16/12/2564

-

-

PO1200065120005

29/12/2564

-

-

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอปป ริช จํากัดราคาที่ตกลงฯ 14,980.00
บาท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญกมล แกวศรีคราม
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสืบสกุล กุลโคกกรวด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยพร เปคอนสาร
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณวัฒน วัฒนะชัยพรฤดี
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ เสารหงษ
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชญากาณฑ บัวงาม
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญานิน สวัสดีมงคล
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ สูงสุด

PO1200065120004

29/12/2564

-

-

PR1300065120016
PR1300065120024
PR1300065120019
PR1300065120018
PR1300065120020
PR1300065120014
PR1300065120007
PR1300065120008

01/12/2564
01/12/2564
01/12/2564
01/12/2564
01/12/2564
01/12/2564
01/12/2564
01/12/2564

-

-

267.50

400.00

31428 จัดจางซอมอุปกรณสํารองขอมูล (แมขาย) ชนิด iSCSlสําหรับระบบ
สวนกลาง จํานวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 5415025050002
31429 อนุมัติจัดจางลางใหญและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จํานวน 10 เครื่อง

70,000.00

31430 ผงหมึกเครื่องถายเอกสารสี ยี่หอ KONICA รุน BIZHUB C364 (สีดํา)
จํานวน 2 หลอด
31431 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
31432 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
31433 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
31434 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
31435 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
31436 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
31437 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
31438 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

14,980.00

12,626.00

5,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

หน ้า 3008

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31439
31440
31441
31442
31443
31444
31445
31446
31447
31448
31449
31450
31451
31452
31453
31454
31455
31456
31457
31458
31459
31460
31461
31462
31463
31464
31465
31466
31467
31468

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมลทิพย รัตตนนท
โกมลกิจเกษตร
กาญสมเหมาะ
นายวรเทพ ฉิมพาลี
นายศราวิช กีรติยุตวงศ
นายศุภกานต คลายกัน
นายสิทธิศักดิ์ ขวัญยัง
สงกา
นางสาวนิศากร พุมไพบูลย
นางสาวพิมพชนก รัตนประโคน
นางสาวอรุณศรี ศรีขอดเขต
นายกฤษฎิ์ อินทรียงค
นายธนัฏฐา ศิริศรี
นายนราธิป มั่งคั่ง
นายวชิรวิทย ตันเจริญ
นายศรัณย ศิโรรัตน
นายศักดากิจ บุษบา
น.ส.นัจนันท แกวไทรนันท
นางปทุมทิพย ธนากิจ
นางมยุรี สงวนวงศ
นางวริยา ทัตธนภาธร
นางสาวกชกร อินทรียงค
นางสาวญาณิชานันท บุษบา
นางสาวฐิตินันท พันธวัตร
นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน
นางสาววิลาสินี ครบุรี
นางสํารวน ดิษฐเจริญ
นายกฤษณะ ระฆังทอง
นายณัฐวัฒน เลิศภัทรปรีชา
นายเอกชัย เสาหงษ

หน ้า 3009

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120012
01/12/2564
PR1300065120013
01/12/2564
PR1300065120006
01/12/2564
PR1300065120009
01/12/2564
PR1300065120010
01/12/2564
PR1300065120015
01/12/2564
PR1300065120011
01/12/2564
PR1300065120005
01/12/2564
PR1300065120022
01/12/2564
PR1300065120003
01/12/2564
PR1300065120025
01/12/2564
PR1300065120021
01/12/2564
PR1300065120001
01/12/2564
PR1300065120002
01/12/2564
PR1300065120165
01/12/2564
PR1300065120004
01/12/2564
PR1300065120023
01/12/2564
PR1300065120017
01/12/2564
PR1300065120087
02/12/2564
PR1300065120067
02/12/2564
PR1300065120068
02/12/2564
PR1300065120043
02/12/2564
PR1300065120047
02/12/2564
PR1300065120086
02/12/2564
PR1300065120089
02/12/2564
PR1300065120046
02/12/2564
PR1300065120085
02/12/2564
PR1300065120088
02/12/2564
PR1300065120065
02/12/2564
PR1300065120069
02/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31469
31470
31471
31472
31473
31474
31475
31476
31477
31478
31479
31480
31481
31482
31483
31484
31485
31486
31487
31488
31489
31490
31491
31492
31493
31494
31495
31496
31497
31498

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อหลอดไฟ
จางเหมาบริการรถยนตตูปรับอากาศ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
400.00
2,400.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

400.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสําคัญคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
น.ส. จิตตมาส ปุงขอ
น.ส. ดวงดาว แสงศรี
นางสาวจริยา ยอดดํา
นางสาวณัฏฐนิชา จตุวัฒน
นางสาวณัฐมล นงสันเทียะ
นางสาวธัญชนก แจมจรูญ
นางสาววราธร จันทรแจม
นางสาวศรสวรรค บุญดวยลาน
นางสาวสกุลลักษณ สุกสะอาด
สิทธิศิรประพันธ
นางสาวสุธาทิพย แสงอุไร
นางสาวสุนิสา มะลิลา
นางสาวสุปรียา วุฒิรัตน
นางสาวอภิษฎา สุทธิอัมพร
นายคเณศ ออนประทุม
นายจิรายุ พยนต
นายดนุสรณ นิยมทรัพย
นายดิษฐพัฒน แกวลบ
แข็งขัน
นายไตรภพ สังขทอง
น.ส. น้ําฝน โถยอด
น.ส. วรางคณา ไกรยา
น.ส.กนกวรรณ สารการ
นางสาวชมพูนุท ชาลาธราวัฒน
นางสาวชุติมา มากจันทร
นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน
นางสาวธนารักษ ยังประโยชน

หน ้า 3010

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120057
02/12/2564
PR1300065120053
02/12/2564
PR1300065120027
02/12/2564
PR1300065120103
02/12/2564
PR1300065120080
02/12/2564
PR1300065120100
02/12/2564
PR1300065120038
02/12/2564
PR1300065120084
02/12/2564
PR1300065120039
02/12/2564
PR1300065120040
02/12/2564
PR1300065120063
02/12/2564
PR1300065120064
02/12/2564
PR1300065120041
02/12/2564
PR1300065120081
02/12/2564
PR1300065120082
02/12/2564
PR1300065120083
02/12/2564
PR1300065120042
02/12/2564
PR1300065120060
02/12/2564
PR1300065120101
02/12/2564
PR1300065120104
02/12/2564
PR1300065120061
02/12/2564
PR1300065120062
02/12/2564
PR1300065120102
02/12/2564
PR1300065120099
02/12/2564
PR1300065120078
02/12/2564
PR1300065120072
02/12/2564
PR1300065120049
02/12/2564
PR1300065120070
02/12/2564
PR1300065120079
02/12/2564
PR1300065120030
02/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31499
31500
31501
31502
31503
31504
31505
31506
31507
31508
31509
31510
31511
31512
31513
31514
31515
31516
31517
31518
31519
31520
31521
31522
31523
31524
31525
31526
31527
31528

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
นางสาวนุชรี โสตรัมย
นางสาวพนิดา ตันตะราวงศา
นางสาวพัชราภรณ ระโรงสูงเนิน
นางสาวศิริพัชยา อาภรณหิรัญ
นางสาวสุณิตา ใจตรง
นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
นางสาวสุภาสินี มารื่น
นางสาวอัครญาพร หอมเสมอ
นางสาวเกษศิรินทร แสงชมภู
นางสาวเจนจิรา ทวมนาค
นางสาวเสริมศิริ สุขเพ็ง
นายกรพจน พูลสวัสดิ์
นายกฤษดา ประจําถิ่น
รอบคอบ
นายจักรวรรดิ์ หลาเพชร
โสสุวรรณ
นายปยพนธ ปญญาใส
นายปุณญสิต สุขสวาง
นายพนมกร หอมเสียง
มัตตัญุกุล
นายวณศร สรอยทอง
นายวิษณุ อุทยานิก
นายวีระชา สินธุรัตน
นายศรัณยวัฒน ยาพรม
นายศิรวิทย ทรรศนภูมิ
นายสัณหณัฐ จันทรแปลก
นายสุชาติ เจริญสุข
วายะโยะ
กัสปะ

หน ้า 3011

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120031
02/12/2564
PR1300065120073
02/12/2564
PR1300065120097
02/12/2564
PR1300065120032
02/12/2564
PR1300065120094
02/12/2564
PR1300065120033
02/12/2564
PR1300065120055
02/12/2564
PR1300065120034
02/12/2564
PR1300065120058
02/12/2564
PR1300065120092
02/12/2564
PR1300065120028
02/12/2564
PR1300065120095
02/12/2564
PR1300065120098
02/12/2564
PR1300065120071
02/12/2564
PR1300065120090
02/12/2564
PR1300065120048
02/12/2564
PR1300065120029
02/12/2564
PR1300065120050
02/12/2564
PR1300065120076
02/12/2564
PR1300065120077
02/12/2564
PR1300065120075
02/12/2564
PR1300065120035
02/12/2564
PR1300065120051
02/12/2564
PR1300065120052
02/12/2564
PR1300065120093
02/12/2564
PR1300065120091
02/12/2564
PR1300065120054
02/12/2564
PR1300065120074
02/12/2564
PR1300065120056
02/12/2564
PR1300065120036
02/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31529
31530
31531
31532
31533
31534
31535
31536
31537
31538
31539
31540
31541
31542
31543
31544
31545
31546
31547
31548
31549
31550
31551
31552
31553
31554
31555
31556
31557
31558

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 17 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

หวันตาหลา
หวันตาหลา
วาที่รอยตรี ธีรภัทร รอดสําอางค
น.ส. ณัฐกุล สาเลยยานนท
น.ส. วราพร กลิ่นศรีสุข
นางดวงตา แสงก่ํา
นายธนากร เอียดสังข
นายนครินทร แสงชมภู
นายประครอง แสงก่ํา
นายศรายุธ สุขแกว
นายสมบูรณ มากจันทร
ภิญโญวรกุล
นายเฉลิมพงษ แซโลว
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
นางสาวปาณิศา บูชาบุญ
นางสาวปานตะวัน จิสกุล
นางสาวปยธิดา มุงการ
นางสาวพัทธธีรา ไกรอินทร
นางสาวยมลพร ศรีจันทร
นางสาววริศรา ขุยชัยภูมิ
เพ็งปอภาร
นางสาวศิวพร ศรีบุษย
นางสาวสมฤดี สงศรี
นางสาวสรอยเพชร ปานกลาง
นางสาวสินไหม บัวบาน
นางสาวสุธาวี แทนนาค
นางสาวสุภาพร กันอบ

หน ้า 3012

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120037
02/12/2564
PR1300065120059
02/12/2564
PR1300065120096
02/12/2564
PR1300065120044
02/12/2564
PR1300065120045
02/12/2564
PR1300065120066
02/12/2564
PR1300065120218
03/12/2564
PR1300065120188
03/12/2564
PR1300065120108
03/12/2564
PR1300065120238
03/12/2564
PR1300065120216
03/12/2564
PR1300065120106
03/12/2564
PR1300065120174
03/12/2564
PR1300065120189
03/12/2564
PR1300065120186
03/12/2564
PR1300065120187
03/12/2564
PR1300065120192
03/12/2564
PR1300065120154
03/12/2564
PR1300065120201
03/12/2564
PR1300065120115
03/12/2564
PR1300065120178
03/12/2564
PR1300065120155
03/12/2564
PR1300065120210
03/12/2564
PR1300065120130
03/12/2564
PR1300065120203
03/12/2564
PR1300065120132
03/12/2564
PR1300065120177
03/12/2564
PR1300065120117
03/12/2564
PR1300065120179
03/12/2564
PR1300065120207
03/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31559
31560
31561
31562
31563
31564
31565
31566
31567
31568
31569
31570
31571
31572
31573
31574
31575
31576
31577
31578
31579
31580
31581
31582
31583
31584
31585
31586
31587
31588

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
นางสาวอริศรา ใหมชุม
นางสาวอรุณรัตน ศรีสัจจพจน
นางสาวอาทิมา พิศดวง
นางสาวอาภัสรา มะโนการ
นางสาวเกวลิน ศรีสะอาด
นางสาวเนตรชนก ยี่ภู
นางสาวไพลิน สาราษฎร
นาย คุณาธิป กระแสสินธุ
นายกานตนิติ การเสนารักษ
สังเกิด
นายณัฐปคัลภ สินภูปน
จันทโยธา
ศิริวัฒน
นายปยะ เมืองขุนรอง
นายพงศธร จันทรวิโรจน
นายพีรพงษ แยมงามเหลือ
นายภควัต นิลขะ
นายภารินทร พรอมเพรียง
นายภูริภัทร ถึกกวย
นายรัฐสิทธิ์ เสือพลี
กรมบัวภา
นายศราวุธ ปลุกใจ
นายศุภวิชญ สารภี
นายสันติสุข มหัธธัญญวาณิชย
ชั้นเจริญศรี
นายเชษฐถกล ตํานานวัน
น.ส. ศกลวรรณ สุขเกษม
น.ส. จิรัชญา มั่นคง
น.ส. ภานิดา รักกลิ่น

หน ้า 3013

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120157
03/12/2564
PR1300065120159
03/12/2564
PR1300065120202
03/12/2564
PR1300065120227
03/12/2564
PR1300065120212
03/12/2564
PR1300065120233
03/12/2564
PR1300065120114
03/12/2564
PR1300065120133
03/12/2564
PR1300065120152
03/12/2564
PR1300065120150
03/12/2564
PR1300065120111
03/12/2564
PR1300065120136
03/12/2564
PR1300065120153
03/12/2564
PR1300065120113
03/12/2564
PR1300065120182
03/12/2564
PR1300065120116
03/12/2564
PR1300065120213
03/12/2564
PR1300065120118
03/12/2564
PR1300065120185
03/12/2564
PR1300065120228
03/12/2564
PR1300065120119
03/12/2564
PR1300065120134
03/12/2564
PR1300065120167
03/12/2564
PR1300065120180
03/12/2564
PR1300065120135
03/12/2564
PR1300065120158
03/12/2564
PR1300065120204
03/12/2564
PR1300065120149
03/12/2564
PR1300065120129
03/12/2564
PR1300065120127
03/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31589
31590
31591
31592
31593
31594
31595
31596
31597
31598
31599
31600
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
31608
31609
31610
31611
31612
31613
31614
31615
31616
31617
31618

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางทํานามบัตร
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ลัดดาวัลย ประยูรญาติ
น.ส.ชุติมา เหรียญรักวงศ
นางดรุณี เจย
นางทํานอง สุขแกว
นางศิรัญญา สวนจันทร
นางสาวจิรันธนิน จันทรเขียว
นางสาวดลฤดี เดชา
นางสาวธญานี ภักษารัมย
นางสาวธัญญพิชชา ธนะพรอาภาพัฒน
นางสาวปฐมากรณ ศรีชาติ
นางสาวพรรณภา เผือกแกว
นางสาวภัณฑิรา ศิลาพรหม
นางสาวสายใจ นามไว
นางสาวสุจิรา ศิลาพรหม
นางสาวสุนิตา ขันแกว
นางสาวสุรัตยา สิงหธงยาม
นางสาวเมธปยา มีเย็น
นางสาวไอลดา คงดี
นางอําไพ มากจันทร
นครกัณฑ
นายจิรวัฒน นบนอม
ใบสําคัญคางจาย
น.ส. นวพรรษ รวมสุข
น.ส. นวรัตน รวมสุข
น.ส.ภัทรธิชา บุญทิม
น.ส.สุดารัตน เสวกพันธ
น.ส.อรนันท เห็งทอง
นางสาวกัลชุญา มนาคม
นางสาวจิราภา ธีระวัฒนโยธิน
นางสาวฑิพยาภรณ โนนก่ํา

หน ้า 3014

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120146
03/12/2564
PR1300065120193
03/12/2564
PR1300065120214
03/12/2564
PR1300065120109
03/12/2564
PR1300065120191
03/12/2564
PR1300065120236
03/12/2564
PR1300065120215
03/12/2564
PR1300065120110
03/12/2564
PR1300065120234
03/12/2564
PR1300065120237
03/12/2564
PR1300065120145
03/12/2564
PR1300065120190
03/12/2564
PR1300065120128
03/12/2564
PR1300065120194
03/12/2564
PR1300065120235
03/12/2564
PR1300065120107
03/12/2564
PR1300065120147
03/12/2564
PR1300065120166
03/12/2564
PR1300065120217
03/12/2564
PR1300065120148
03/12/2564
PR1300065120126
03/12/2564
PR1300065120195
03/12/2564
PR1300065120142
03/12/2564
PR1300065120143
03/12/2564
PR1300065120170
03/12/2564
PR1300065120140
03/12/2564
PR1300065120175
03/12/2564
PR1300065120123
03/12/2564
PR1300065120161
03/12/2564
PR1300065120223
03/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31619
31620
31621
31622
31623
31624
31625
31626
31627
31628
31629
31630
31631
31632
31633
31634
31635
31636
31637
31638
31639
31640
31641
31642
31643
31644
31645
31646
31647
31648

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนารีรัตน ทําสอาด
นางสาวนูรเดียนา สะมะแอ
นางสาวพัชรียา หาสีงาม
นางสาวพัทธธีรา พงศจิโรชธนกุล
นางสาวพิชชาภา พงษไพโรจน
นางสาวศรุตยา สํามะลี
นางสาวอรณัญช เวธนธาดาศักดิ์
นางสาวอรวรรยา พิลาบุตร
นางสาวอัณณอุยา มนาคม
นางสาวเกวลิน ชะมาย
นางสาวเมวรินทร รัชภูมิพิพัฒน
นายกฤติพงษ แกวกระจาง
นายกฤษณพงศ คําอน
นายคุณากร กลิ่นหอม
นายชญาณนินท พานิช
นายซํารี สะมะแอ
นายณัฐพงศ รุจีกุลรัตน
นายธีรภัทร วัฑฒนะพงศ
นายประพันธ พงษประพันธ
นายปณณวัฒน เกียรติเสรี
นายพลกฤษณ สุนทรพจน
นายพุฒิพงศ วองไววิริยะ
นายภวินท ตระกูลยิ่งเจริญ
นายวิทวัส สมสมัย
นายศิรสิทธิ์ ศรีจันทร
นายอินทนิล ศรีประศาสน
น.ส. ชุตินันท ชื่นทองมอญ
น.ส. พิชชาพร จันทะคัด
น.ส. เอมวิภา อุนะพํานัก
น.ส.ณัฐรินีย ณ วรรณติ๊บ

หน ้า 3015

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120244
03/12/2564
PR1300065120243
03/12/2564
PR1300065120221
03/12/2564
PR1300065120239
03/12/2564
PR1300065120141
03/12/2564
PR1300065120222
03/12/2564
PR1300065120242
03/12/2564
PR1300065120240
03/12/2564
PR1300065120124
03/12/2564
PR1300065120245
03/12/2564
PR1300065120200
03/12/2564
PR1300065120220
03/12/2564
PR1300065120219
03/12/2564
PR1300065120198
03/12/2564
PR1300065120125
03/12/2564
PR1300065120196
03/12/2564
PR1300065120163
03/12/2564
PR1300065120160
03/12/2564
PR1300065120162
03/12/2564
PR1300065120199
03/12/2564
PR1300065120241
03/12/2564
PR1300065120144
03/12/2564
PR1300065120197
03/12/2564
PR1300065120164
03/12/2564
PR1300065120121
03/12/2564
PR1300065120122
03/12/2564
PR1300065120139
03/12/2564
PR1300065120137
03/12/2564
PR1300065120156
03/12/2564
PR1300065120171
03/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31649
31650
31651
31652
31653
31654
31655
31656
31657
31658
31659
31660
31661
31662
31663
31664
31665
31666
31667
31668
31669
31670
31671
31672
31673
31674
31675
31676
31677
31678

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรนภา โสภารัตน
น.ส.พัชริดา หวันเหล็ม
น.ส.ศิริดาวัลย ใจเพียร
น.ส.ศิริภา ละมูล
น.ส.สุนิสา ล้ําสุทธิ
นางพินาลิน บุญมารอง
นางสาวกชกร สุภาพ
นางสาวกรรณิการ มะโนการ
นางสาวกัญญารัตน จันทรวัน
นางสาวจิรัชญา คงรื่นเริง
นางสาวจิราภรณ นอยคงคา
นางสาวชุติกานต ธยาธรรม
นางสาวชอพกา เจริญอภิศักดิ์
นางสาวณัฐณิชา ชัยศิริ
นางสาวณัฐวรรณ บัวทอง
นางสาวดนยา นิลเขต
นางสาวตรีรัตน พันธุนิล
นางสาวธัญญาภรณ แสงคํา
นางสาวนัชฐาลักษณ ลาภเงินเฉลิม
นางสาวนันทิชา สินสาย
นางสาวนารีนาถ บุญประเสริฐ
นางสาวนิภาภรณ คําโหงษ
นางสาวนิรชา จันทร
นางสาวนิศารัตน จันหนู
นางสาวนุชนารถ บุญจริง
นางสาวกนกพร คําภู
นางสาวชนิดาภา เลี้ยงรักษา
นางสาวฐิติพร พรหมจรรย
นางสาวปนัดดา รัตตนนท
นางสาวพรรณพัชร บุญจริง

หน ้า 3016

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120173
03/12/2564
PR1300065120169
03/12/2564
PR1300065120172
03/12/2564
PR1300065120168
03/12/2564
PR1300065120112
03/12/2564
PR1300065120230
03/12/2564
PR1300065120206
03/12/2564
PR1300065120205
03/12/2564
PR1300065120232
03/12/2564
PR1300065120208
03/12/2564
PR1300065120151
03/12/2564
PR1300065120211
03/12/2564
PR1300065120176
03/12/2564
PR1300065120229
03/12/2564
PR1300065120224
03/12/2564
PR1300065120183
03/12/2564
PR1300065120181
03/12/2564
PR1300065120231
03/12/2564
PR1300065120226
03/12/2564
PR1300065120120
03/12/2564
PR1300065120131
03/12/2564
PR1300065120209
03/12/2564
PR1300065120184
03/12/2564
PR1300065120225
03/12/2564
PR1300065120138
03/12/2564
PR1300065120306
08/12/2564
PR1300065120307
08/12/2564
PR1300065120309
08/12/2564
PR1300065120282
08/12/2564
PR1300065120283
08/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31679
31680
31681
31682
31683
31684
31685
31686
31687
31688
31689
31690
31691
31692
31693
31694
31695
31696
31697
31698
31699
31700
31701
31702
31703
31704
31705
31706
31707
31708

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเกวลิน วิทยาดิลก
นายภควัฒน สมบูรณ
นายเชาววรรธน ศรีชมชื่น
น.ส.ณัฐติมา จันทรศรีทอง
นางสาวกนกวรรณ ทองหนองกอย
นางสาวคชริญญา คชรินทร
นางสาวจิรัฐติกาล สุนทรรักษ
นางสาวจุฑาภรณ แวววับ
นางสาวชนนิกานต บุญวรรณโณ
นางสาวณิชมล เมตตา
นางสาวดมิสา ศรีมันตะ
นางสาวดารุณี มะหะหมัด
นางสาวทิฐินันท ไทยอุทิศ
นางสาวพรชนก แกวสํารวม
นางสาวพิมพรัชริน รัตนใหม
นางสาวภิญญดา เจนใจ
นางสาวรัตนา วีระวงษ
นางสาววราภรณ เครือพิมาย
นางสาววิภาดา รมรื่น
นางสาววิรวรรณ พิพิศกุล
นางสาวศิริลักษณ พุดดวง
นางสาวอรอุมา จันทรทอง
นางสาวเบญจวรรณ หีดสันเทียะ
นางสาวเพชรรัตน เทียนเครือ
นายกันยธวัช แตงศรี
นายณัฐกิตติ์ แตมทอง
นายณัฐกิตต พรหมมาดวง
นายธวัชชัย แสงสุวรรณ
นายพงศเทพ รัตนบุตรา
นายพลพีร เกียรติมณีรัตน

หน ้า 3017

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120308
08/12/2564
PR1300065120310
08/12/2564
PR1300065120284
08/12/2564
PR1300065120256
08/12/2564
PR1300065120271
08/12/2564
PR1300065120291
08/12/2564
PR1300065120246
08/12/2564
PR1300065120290
08/12/2564
PR1300065120269
08/12/2564
PR1300065120273
08/12/2564
PR1300065120249
08/12/2564
PR1300065120267
08/12/2564
PR1300065120251
08/12/2564
PR1300065120252
08/12/2564
PR1300065120253
08/12/2564
PR1300065120275
08/12/2564
PR1300065120286
08/12/2564
PR1300065120287
08/12/2564
PR1300065120250
08/12/2564
PR1300065120258
08/12/2564
PR1300065120270
08/12/2564
PR1300065120293
08/12/2564
PR1300065120295
08/12/2564
PR1300065120296
08/12/2564
PR1300065120292
08/12/2564
PR1300065120294
08/12/2564
PR1300065120272
08/12/2564
PR1300065120248
08/12/2564
PR1300065120254
08/12/2564
PR1300065120285
08/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31709
31710
31711
31712
31713
31714
31715
31716
31717
31718
31719
31720
31721
31722
31723
31724
31725
31726
31727
31728
31729
31730
31731
31732
31733
31734
31735
31736
31737
31738

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป
ซื้อกระดาษถายเอกสารA4
จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถตูทะเบียน นง 8224 ชบ.
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 85 เอ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,800.00
4,942.33
1,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,942.33 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายพัฒนา วิธรรมกิจ
นายพีรนนท จิตรัว
นายมารุต วรรัชฎากัญจน
นายวิศเรศ ศรีใสคํา
นายศุภกร คะเชนทร
นายสรสิกรณ โควบวนอาน
นายอิมรอน พยัคฆกาลกุล
นายเกียรติศักดิ์ จรัสทิพยมณี
นางจังคนิภา ประเสริฐทรัพย
นางชวันรัตน ซิมเมอรมาน
นางชศรา ธนเดชะวัฒน
นางทองสา เอื้อเฟอ
นางสาวธัญวรัตน โตโพธิ์กลาง
นางสาวนันทนภัส บัวแกว
นางสาวปานชีวา เวธนธาดาศักดิ์
นางสาวยุภาภรณ ศิลาพรหม
นางสาวรอฮานี สะมะแอ
นางสาววารัตดา โพธิ์พา
นางสาวศิวัชญา ถนนทอง
นางสาวสาลินี วัชระการุณกิจ
นางสําเร็จ ใจกวาง
นายกณวรรธน แพงสวัสดิ์
นายนพพล ทองระอา
นายวราทิตย ตระกูลกิจชัย
นายสุรชัย เชิดนาม
นายอนุวัตร เกษรแพทย
วาที่ ร.ต.สุธีธรรม กิ่งนันทสิงห
บริษัท ศูนยรวมกระดาษ (2002) จํากัด
บ.โตโยตา จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

หน ้า 3018

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120255
08/12/2564
PR1300065120288
08/12/2564
PR1300065120268
08/12/2564
PR1300065120247
08/12/2564
PR1300065120274
08/12/2564
PR1300065120265
08/12/2564
PR1300065120289
08/12/2564
PR1300065120266
08/12/2564
PR1300065120277
08/12/2564
PR1300065120299
08/12/2564
PR1300065120303
08/12/2564
PR1300065120259
08/12/2564
PR1300065120297
08/12/2564
PR1300065120300
08/12/2564
PR1300065120304
08/12/2564
PR1300065120278
08/12/2564
PR1300065120305
08/12/2564
PR1300065120301
08/12/2564
PR1300065120298
08/12/2564
PR1300065120260
08/12/2564
PR1300065120264
08/12/2564
PR1300065120276
08/12/2564
PR1300065120261
08/12/2564
PR1300065120262
08/12/2564
PR1300065120279
08/12/2564
PR1300065120302
08/12/2564
PR1300065120280
08/12/2564
PR1300065120281
08/12/2564
PR1300065120317
13/12/2564
PR1300065120328
15/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31739
31740
31741
31742
31743

จางเหมาบริการรถยนตตูปรับอากาศ
ซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเอสเอสดีจํานวน 2 ตัว
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ 79 เอ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ79 เอ
ซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลภายในของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 2 TB
จํานวน 2 ตัว
ซื้อสมุดทะเบียนรับ-สง สมุดทะเบียนหนังสือสง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

31744
31745
31746
31747
31748

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,000.00
4,500.00
1,500.00
1,500.00
5,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสําคัญคางจาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
PR1300065120337
17/12/2564
PR1300065120339
22/12/2564
PR1300065120341
22/12/2564
PR1300065120340
22/12/2564
PR1300065120338
22/12/2564

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
-

-

995.00
5,000.00

995.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารดา เวชกามา

PR1300065120356
PR2400065120094

30/12/2564
01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล บุญมี

PR2400065120093

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร นิ่มเรือง

PR2400065120095

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ ผุดผองมาก

PR2400065120090

01/12/2564

-

-

31749 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย ดวงเงิน

PR2400065120092

01/12/2564

-

-

31750 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต อัมพรภาค

PR2400065120091

01/12/2564

-

-

31751 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)
31752 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)
31753 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31754 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธมน เนตรวิเชียร

PR2400065120088

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฝนทิพย ศรีนวล

PR2400065120089

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสิตา เมืองจันทร

PR2400065120086

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกัลยรัตน อาสายศ

PR2400065120085

01/12/2564

-

-

หน ้า 3019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31755
31756
31757
31758
31759
31760

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
5,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
15,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบางชัน
9,000.00
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
5,000.00
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อริสรา รักสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120087
01/12/2564 -

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจารี อาสายศ

PR2400065120083

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพัตรา ยืนนาน

PR2400065120082

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูบดี สมทรง

PR2400065120084

01/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ เกิดจังหวัด

PR2400065120081

01/12/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญาพัชญ ประกอบวันเจริญ

PR2400065120018

01/12/2564

-

-

31761 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันนิภา แยกโคกสูง

PR2400065120103

01/12/2564

-

-

31762 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราวรรณ บัวลอย

PR2400065120102

01/12/2564

-

-

31763 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาคินี เพียรมนูพิพัฒน

PR2400065120101

01/12/2564

-

-

31764 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี นาควิเชตร

PR2400065120016

01/12/2564

-

-

31765 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ เกตุประทุม

PR2400065120017

01/12/2564

-

-

หน ้า 3020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31766 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน ผกาสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120020
01/12/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพล แซเอี๊ย

PR2400065120019

01/12/2564

-

-

31767 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทนักศึกษา (ธค64)

5,000.00

31768 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณหวรา หมุดธรรม

PR2400065120099

01/12/2564

-

-

31769 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นัฐกานต พวงบุบผา

PR2400065120098

01/12/2564

-

-

31770 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลรัตน สถิตยเสถียร

PR2400065120007

01/12/2564

-

-

31771 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร

PR2400065120008

01/12/2564

-

-

31772 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐฐินันท งามใสย

PR2400065120009

01/12/2564

-

-

31773 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน ภูบาล

PR2400065120010

01/12/2564

-

-

31774 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

PR2400065120011

01/12/2564

-

-

31775 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา แนบสันเทียะ

PR2400065120012

01/12/2564

-

-

หน ้า 3021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31776 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120014
01/12/2564 -

31777 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา มวงภา

PR2400065120015

01/12/2564

-

-

31778 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เวชสถล

PR2400065120100

01/12/2564

-

-

31779 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภากร อั้นอยู

PR2400065120013

01/12/2564

-

-

31780 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค
64)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ แสงพนัสธาดา

PR2400065120006

01/12/2564

-

-

31781 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชารีย พรหมศิริ

PR2400065120096

01/12/2564

-

-

31782 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ เภตรา

PR2400065120097

01/12/2564

-

-

31783 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปทมา เพชรราช

PR2400065120003

01/12/2564

-

-

31784 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมน ศรีอาริยะจันทร

PR2400065120004

01/12/2564

-

-

31785 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ สืบจากลา

PR2400065120001

01/12/2564

-

-

หน ้า 3022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31786 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เพชรพูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120005
01/12/2564 -

31787 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลบาง
สมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทประชาชน (ธค64)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ แสนมหาชัย

PR2400065120002

01/12/2564

-

-

31788 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31789 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31790 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31791 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31792 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31793 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31794 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31795 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31796 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31797 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31798 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31799 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัณณิตา ปอมทองคํา

PR2400065120125

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทราภรณ เสมรอด

PR2400065120123

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรางคนา จันทวิภาค

PR2400065120124

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชร โกเจริญ

PR2400065120078

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ กาญสมเหมาะ

PR2400065120077

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท สุขรุง

PR2400065120076

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร เที่ยงตรง

PR2400065120080

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมร นิ่มทองปลอด

PR2400065120079

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิชา เนียมเงิน

PR2400065120120

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริวรรณ ศรีไหม

PR2400065120121

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุจิตราภา คงปรีชา

PR2400065120075

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวิณีย บุญเลิศ

PR2400065120074

01/12/2564

-

-

หน ้า 3023

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31800 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31801 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31802 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31803 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31804 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31805 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31806 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31807 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31808 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31809 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31810 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31811 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31812 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31813 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31814 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรกมล บอผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120122
01/12/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจณาพัชร ทองแดง

PR2400065120066

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา เผาเจริญ

PR2400065120069

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา อยูนุช

PR2400065120068

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวีร หลิวชาญพิมพ

PR2400065120070

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร ศิริสุข

PR2400065120071

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัทวันต ทิพยรัตน

PR2400065120072

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ กิตติยิ่งยศ

PR2400065120073

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณพรรษ ชินะประยูร

PR2400065120067

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฏ เพ็งสา

PR2400065120064

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉภรณ ทองแดง

PR2400065120119

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชิน ตรงดี

PR2400065120063

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วิโรภาส

PR2400065120062

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาติวุฒิ รอดหริ่ง

PR2400065120061

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิรัฐจัก ศุภศาสตรเศรษฐี

PR2400065120065

01/12/2564

-

-

หน ้า 3024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31815 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31816 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31817 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31818 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31819 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31820 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31821 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31822 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31823 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31824 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31825 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31826 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31827 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31828 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31829 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชาลิสา เกตุสระ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120059
01/12/2564 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุมารินทร อินทชิต

PR2400065120058

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชพรรณ ดวงทิพย

PR2400065120116

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาณิศา ขําทัพ

PR2400065120117

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอย โกเจริญ

PR2400065120057

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ ศรีแกว

PR2400065120060

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรอมพล เผือกผอง

PR2400065120056

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวนภา เนียมมะโน

PR2400065120055

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริพร ฉายศิริ

PR2400065120054

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรรธนชญมน ศรีพระวงษ

PR2400065120050

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิรันยา โพธิ์ขัน

PR2400065120052

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษเกสร กองเทียม

PR2400065120053

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาณี เกตุสาลี

PR2400065120046

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรฉัตร เจือมา

PR2400065120047

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัสสรา พรหมคีรี

PR2400065120049

01/12/2564

-

-

หน ้า 3025

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31830 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31831 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31832 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31833 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
31834 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31835 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31836 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31837 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31838 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31839 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลเขา
คันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
31840 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31841 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31842 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31843 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
31844 ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐฐาพล รุงศิริเอกวัฒน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120051
01/12/2564 -

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพล อัครบุตร

PR2400065120115

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์พรชัย บัวเผื่อน

PR2400065120048

01/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหกร ไชยเจริญ

PR2400065120114

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงสุดา ณ. บางชาง

PR2400065120043

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวพร ประทิทัง

PR2400065120112

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรีย ฤทธิ์มงคลวัฒน

PR2400065120045

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราภา มิมะพันธ

PR2400065120044

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว น้ําฝน บุญสกุล

PR2400065120042

01/12/2564

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย พลาดิศัยเลิศ

PR2400065120041

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐณิชา สังขชม

PR2400065120040

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นราวะดี สะและมัด

PR2400065120109

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษบาวรรณ กองศรี

PR2400065120111

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิดา ไชยสันต

PR2400065120039

01/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี ศรีอนุช

PR2400065120036

01/12/2564

-

-

หน ้า 3026

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31845
31846
31847
31848
31849
31850
31851
31852
31853
31854
31855
31856
31857
31858
31859

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
5,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทนักศึกษา (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
15,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทบัณฑิตจบใหม (ธค64)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลทิพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120037
01/12/2564 -

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรโชติ ชัยมงคล

PR2400065120110

01/12/2564

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ หนอนอย

PR2400065120038

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนพร ภาควิวัฒน

PR2400065120034

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีณา เชิดชู

PR2400065120108

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วีรยา บุญชวย

PR2400065120033

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลิน มาศศิริกุล

PR2400065120106

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนก เจริญชัย

PR2400065120026

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร บุญทวงศ

PR2400065120027

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยาภรณ ตระกูลวงศชัย

PR2400065120031

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร กองสาร

PR2400065120032

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาภรณ ลีลาวนิชกุล

PR2400065120028

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนสิษฎ ใจอารีย

PR2400065120035

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นันทธาตรี

PR2400065120030

01/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร ยอดพิจิตร

PR2400065120029

01/12/2564

-

-

หน ้า 3027

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
31860
31861
31862
31863
31864
31865
31866
31867

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานในโครงการฯ พื้นที่เปาหมาย ตําบลแสนสุข
9,000.00
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประเภทประชาชน (ธค64)
ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร แบบและBOQ สัญญาจางกอสราง
3,680.00
4/2564 จํานวน 2 ชุด (ขนาด A3และA4) สําหรับใชในการประชุม
ประกอบการบริหารสัญญาจางฯ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ แสงพวง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120022
01/12/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีสุดา รอดสบาย

PR2400065120023

01/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา รอดสบาย

PR2400065120104

01/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศพงษ บุญญาผลา

PR2400065120021

01/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟองลักษณะกุล

PR2400065120025

01/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัช เจตะวัฒนะ

PR2400065120105

01/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธา มิ่งเจริญพร

PR2400065120024

01/12/2564

-

-

3,680.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห เพียรพิทักษ

PR2400065120126

02/12/2564

-

-

31868 ขออนุมัติจางเหมาถายเอกสาร สําเนาหลักสูตร mm in ITM (ปรับปรุง
พ.ศ. 2565) จํานวน 2,034 แผน สําหรับประชุม อนุกรรมการฯ

1,017.00

1,017.00 เฉพาะเจาะจง นายคําสวย โคตรศรีเมือง

PR2400065120133

03/12/2564

-

-

31869 ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก (ของฝาก) จํานวน 4 ชุด สําหรับโครงการ
ประชุมเครือขายสถาบันการศึกษาแหงภูมิภาคดานบริหารธุรกิจ
Thailand Regional Business Schools Network (TRBS NET) ครั้ง
ที่ 1/2564 (19-21ธค2564)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารดา หนองมน

PR2400065120151

15/12/2564

-

-

31870 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ 11 กลอง (HP 35A, Kyocera Tk-174,HP
278A, HP 410A-413A) สําหรับใชในการพิมพเอกสารราชการ ใน
สํานักงานของคณะการจัดการและการทองเที่ยว

21,490.00

21,490.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR2400065120146

15/12/2564

-

-

31871 ขออนุมัติซื้อหนังสือประกอบการเรียน รายวิชา 66861263 การจัดการ
เชิงกลยุทธิ์ จํานวน 30 เลม สําหรับนิสิตปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่
2/2564

27,600.00

27,600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

PR2400065120152

17/12/2564

-

-

หน ้า 3028

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31872 ขออนุมัติซื้อหนังสือประกอบการเรียน รายวิชา 66451263 การบัญชี
และการเงินสําหรับผูบริหาร จํานวน 29 เลม สําหรับนิสิตปริญญาโท
ประจําภาคเรียนที่ 2/2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
19,720.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19,720.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2400065120153
17/12/2564 -

31873 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 14 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน
(มค - มีค 65) สําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และคณาจารย

32,581.50

32,581.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดชาติวงศ กรุป

PO2400065120003

23/12/2564

-

-

31874 ขออนุมัติเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 19 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน
(มค - มีค 65) สําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และคณาจารย

44,700.00

44,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PO2400065120002

23/12/2564

-

-

31875 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันรถยนตสําหรับใขภายในชลบุรี หมายเลข
ทะเบียน กอ-5374
31876 ขอความเห็นชอบจัดจางปมกุญแจหองพักของอาคารหอพักนิสิต
31877 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมกระเบื้องในหองพัก อาคารหอพักนิสิต

1,000.00

PR2600065120001

01/12/2564

-

-

850.00
86,038.00

850.00 เฉพาะเจาะจง กมล การกุญแจ
86,038.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร

PR2600065120002
PR2600065120013

01/12/2564
02/12/2564

-

-

31878
31879
31880
31881
31882
31883
31884

94,100.00
71,904.00
29,960.00
48,150.00
5,000.00
99,403.00
3,248.00

94,100.00 เฉพาะเจาะจง
71,904.00 เฉพาะเจาะจง
29,960.00 เฉพาะเจาะจง
48,150.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
99,403.00 เฉพาะเจาะจง
3,248.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600065120027
PR2600065120025
PR2600065120023
PR2600065120024
PR2600065120022
PR2600065120020
PR2600065120029

08/12/2564
08/12/2564
08/12/2564
08/12/2564
08/12/2564
09/12/2564
09/12/2564

-

-

PR2600065120028
PR2600065120032

09/12/2564
14/12/2564

-

-

PR2600065120041
PR2600065120040
PR2600065120035

14/12/2564
14/12/2564
14/12/2564

-

-

ขอความเห็นชอบจัดหาครุภัณฑประชาสัมพันธออนไลน
ขอความเห็นชอบใหจัดหากลองวงจรปด
ขอความเห็นชอบจัดหาเครื่องทําน้ําอุน
ขอความเห็นชอบจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ขอความเห็นชอบจัดหาไมโครไฟน
ขอความเห็นชอบจัดหาระบบประชุมทางไกล 1 ระบบ
ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุใชในงานซอมบํารุง

31885 ขอความเห็นชัดในการจัดหาวัสดุสําหรับใชในงานประชาสัมพันธ
31886 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมเครื่องสูบน้ําและบูสเตอรปมของ
อาคารหอพัก
31887 ขอความเห็นชอบจัดจางทําแฟลชไดรฟ พรอมยิงเลซอร BUUIC 1 จุด
31888 ขอความเห็นชอบจัดจางทําโลรางวัลอะคริลิค จํานวน 18 ชุด
31889 ขอความเห็นชอบใหจัดจางซอมแซมอางลางหนา ทอระบายน้ําทิ้งอาง
ลางมือและชักโครก

4,710.00
2,800.00
91,217.50
21,600.00
2,400.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.บจ.ปโตรเลียม 2016

บริษัท พาราโบลา จํากัด
นิวทาวน เทคนิค
นิวทาวน เทคนิค
นิวทาวน เทคนิค
นิวทาวน เทคนิค
นิวทาวน เทคนิค
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

4,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราโบลา จํากัด
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย
91,217.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จํากัด
21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร

หน ้า 3029

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31890 ขอความเห็นชอบจัดหาวัสดุอุปกรณประปาสําหรับใชในหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ
31891 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมแซมปูกระเบื้องหอง IC207
31892 ขอความเห็นชอบในการจัดจางทําหมวกบัณฑิต พรอมพูขาว-แดง
31893 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามันรถยนต นค 8305

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
5,880.00
84,000.00
1,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120037
14/12/2564 -

31894 ขอความเห็นชอบจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธภาพเคลื่อนไหว
31895 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมรถยนต กอ-5374
31896 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท #013/64

3,000.00
4,000.00
15,000.00

5,880.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร
84,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปราชญ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางคนา กลันพล
4,000.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์แอร
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา ฤทธิ์บัณฑิต

31897 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #008/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา สุดแสวง

PR2600065120050

16/12/2564

-

-

31898 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #009/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรปรียา จันทรรุงเรือง

PR2600065120051

16/12/2564

-

-

31899 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #010/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล รัตนะ

PR2600065120052

16/12/2564

-

-

31900 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #011/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยังคํา

PR2600065120053

16/12/2564

-

-

31901 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #012/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี อุทัยวัณณ

PR2600065120054

16/12/2564

-

-

31902 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #015/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอทิติยากร บํารุงบาน

PR2600065120056

16/12/2564

-

-

หน ้า 3030

PR2600065120036
PR2600065120039
PR2600065120038

14/12/2564
14/12/2564
14/12/2564

-

-

PR2600065120042
PR2600065120043
PR2600065120055

15/12/2564
16/12/2564
16/12/2564

-

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31903 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #026/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินตรา มวงศิลา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120058
16/12/2564 -

31904 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #028/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ

PR2600065120059

16/12/2564

-

-

31905 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #030/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณยภัทร สุโขทัย

PR2600065120062

16/12/2564

-

-

31906 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #031/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอชิตศักดิ์ จุลศักดิ์

PR2600065120066

16/12/2564

-

-

31907 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #033/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภัทร คชเลิศ

PR2600065120067

16/12/2564

-

-

31908 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #034/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ นุชพงษ

PR2600065120068

16/12/2564

-

-

31909 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #035/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นอยจินดา

PR2600065120069

16/12/2564

-

-

31910 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #087/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรธมณ ทองประเสริฐ

PR2600065120070

16/12/2564

-

-

31911 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #088/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญจพร พานิชอัตรา

PR2600065120057

16/12/2564

-

-

31912 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #091/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา นาอุดม

PR2600065120071

16/12/2564

-

-

หน ้า 3031

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31913 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #007/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120049
16/12/2564 -

31914 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #047/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทรา คลิ้งคลาย

PR2600065120073

17/12/2564

-

-

31915 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #083/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขนิษฐา เมายาตา

PR2600065120081

17/12/2564

-

-

31916 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #049/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางทิพย พัฒนะพรหมมาส

PR2600065120075

17/12/2564

-

-

31917 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #050/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ สุทธิเดชานัย

PR2600065120076

17/12/2564

-

-

31918 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #052/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิชา กาญจนะประยูร

PR2600065120077

17/12/2564

-

-

31919 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #054/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ แสนเทพ

PR2600065120078

17/12/2564

-

-

31920 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #055/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน คงสมร

PR2600065120079

17/12/2564

-

-

31921 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #067/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเวสิยา ทวีวิทยชาคริยะ

PR2600065120082

17/12/2564

-

-

31922 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #068/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธัส ประจงจิตสกุล

PR2600065120083

17/12/2564

-

-

หน ้า 3032

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31923 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #069/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120084
17/12/2564 -

31924 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #070/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เนื่องจํานงค

PR2600065120085

17/12/2564

-

-

31925 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #071/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวิศา วาดถนน

PR2600065120086

17/12/2564

-

-

31926 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #072/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา เผื่อนผัน

PR2600065120087

17/12/2564

-

-

31927 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #073/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพิชชา โสมนัส

PR2600065120088

17/12/2564

-

-

31928 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #074/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ สามานิตย

PR2600065120089

17/12/2564

-

-

31929 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #075/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธาม งามตรง

PR2600065120090

17/12/2564

-

-

31930 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #081/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญ กลมแท

PR2600065120072

17/12/2564

-

-

31931 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #082/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลนภา โชติประทุม

PR2600065120080

17/12/2564

-

-

31932 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม เดือนละ 15,000 บาท #048/64

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคพร อรุณพูลทรัพย

PR2600065120074

17/12/2564

-

-

หน ้า 3033

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31933 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #001/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย สุขทั้งโลก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120094
20/12/2564 -

31934 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #004/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญชุ วรัตถารมย

PR2600065120097

20/12/2564

-

-

31935 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #003/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร คณาภิบาล

PR2600065120096

20/12/2564

-

-

31936 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #002/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา สวาทวุทธิเดช

PR2600065120095

20/12/2564

-

-

31937 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#016/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ สะสม

PR2600065120112

22/12/2564

-

-

31938 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #090/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุพรรณษา ลีเส็ง

PR2600065120106

22/12/2564

-

-

31939 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#018/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทัชพร พึ่งแกว

PR2600065120114

22/12/2564

-

-

หน ้า 3034

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31940 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#019/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนพร ลําเพย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120115
22/12/2564 -

31941 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#020/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ อุทาสา

PR2600065120116

22/12/2564

-

-

31942 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#036/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรอนงค สิทธิประเสริฐ

PR2600065120117

22/12/2564

-

-

31943 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#037/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัญญา บุญยาน

PR2600065120118

22/12/2564

-

-

31944 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#038/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา พิมชาติ

PR2600065120119

22/12/2564

-

-

31945 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#040/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรดา พึ่งเกษม

PR2600065120120

22/12/2564

-

-

31946 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#089/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณมน สิริปุญญโชติ

PR2600065120121

22/12/2564

-

-

หน ้า 3035

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31947 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #005/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญา พวงบุญชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120099
22/12/2564 -

31948 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #041/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐพร บุญมาเลิศ

PR2600065120101

22/12/2564

-

-

31949 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #042/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิภา อานนอก

PR2600065120102

22/12/2564

-

-

31950 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #045/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย แสงอรุณ

PR2600065120104

22/12/2564

-

-

31951 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #061/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ สุขเจริญ

PR2600065120107

22/12/2564

-

-

31952 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #062/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์ มณีสรอย

PR2600065120108

22/12/2564

-

-

31953 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #063/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ รัตนะ

PR2600065120109

22/12/2564

-

-

หน ้า 3036

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31954 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #064/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรดารินทร อัตถาผล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120110
22/12/2564 -

31955 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #065/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต. มารุต เสงี่ยมศรี ร.น.

PR2600065120111

22/12/2564

-

-

31956 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #084/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จันทรเกษม

PR2600065120100

22/12/2564

-

-

31957 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน เดือนละ 9,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 #086/64

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ไพรินทร แดงนอย

PR2600065120105

22/12/2564

-

-

31958 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#017/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐนันท นาภูมิ

PR2600065120113

22/12/2564

-

-

31959 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมระบบเปด-ปดน้ําประปาอัตโนมัติ
สําหรับถังเก็บน้ําใตดิน
31960 ขอความเห็นชอบจัดจางซอมแซมโบวเวอรระบบบําบัดน้ําเสีย
31961 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#056/64

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

PR2600065120130

23/12/2564

-

-

27,540.00
5,000.00

27,540.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร ทองคําชุม

PR2600065120132
PR2600065120123

23/12/2564
23/12/2564

-

-

หน ้า 3037

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31962 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#057/64

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิษฐ ชิณเกตุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120124
23/12/2564 -

31963 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#058/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิดา เภาจี๋

PR2600065120125

23/12/2564

-

-

31964 ขอความเห็นชอบจัดหาสมุดทะเบียนหนังสือสง A4 ปกธรรมดา
31965 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#077/64

430.00
5,000.00

430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา พัดแสง

PR2600065120122
PR2600065120127

23/12/2564
23/12/2564

-

-

31966 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#078/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอออุษา ปนวิเศษ

PR2600065120128

23/12/2564

-

-

31967 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#079/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิจ จันทรจินดา

PR2600065120129

23/12/2564

-

-

31968 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#080/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร ธัญญาวาส

PR2600065120131

23/12/2564

-

-

31969 ขอความเห็นชอบจัดจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
#076/64

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญชนก อัยพงษ

PR2600065120126

23/12/2564

-

-

หน ้า 3038

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31970 ขอความเห็นชอบจัดจางทําซุมแสดงความยินดีบัณฑิตที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
31971 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อตนไม กระถาง และวัสดุสําหรับปลูกตนไม
31972 ขอความเห็นชอบจัดทําไวนิล จํานวน 5 ปาย
31973 ขอความเห็นชอบจัดหาน้ํามัน สําหรับพนักงานเดินเอกสาร
ประจําเดือนมกราคม 2565
31974 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ําดื่มประจําเดือนมกราคม 2565
31975 ขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสารและเขาเลมประจําเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565
31976 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน ประจําเดือนมกราคม
พ.ศ. 2565
31977 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่มตรา ''มหาวิทยาลัยบูรพา'' ขนาด
0.6 ลิตร
31978 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพใชในสํานักงาน
31979 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อน้ําดื่ม
31980 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในสํานักงานและหองพัก
31981 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในงานซอมบํารุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,000.00
10,000.00
5,710.00
400.00
9,600.00
5,000.00
32,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร
10,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นางสมมาตร เสือนอย 2.นายคมสันต ทอง
เสถียร
5,710.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศทรายทอง
9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2600065120139
24/12/2564 PR2600065120140

24/12/2564

-

-

PR2600065120138
PR2600065120147

24/12/2564
29/12/2564

-

-

PR2600065120146
PR2600065120144

29/12/2564
29/12/2564

-

-

PR2600065120145

29/12/2564

-

-

3,120.00

3,120.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR2603065120002

01/12/2564

-

-

6,760.00
405.00
7,975.98
1,478.00

6,760.00 เฉพาะเจาะจง
405.00 เฉพาะเจาะจง
7,975.98 เฉพาะเจาะจง
1,478.00 เฉพาะเจาะจง

PR2603065120001
PR2603065120008
PR2603065120006
PR2603065120007

01/12/2564
02/12/2564
02/12/2564
02/12/2564

-

-

PR2603065120005

02/12/2564

-

-

PR2603065120011
PR2603065120010
PR2603065120013

03/12/2564
03/12/2564
03/12/2564

-

-

PR2603065120009

03/12/2564

-

-

PR2603065120014
PR2603065120016
PR2603065120017

07/12/2564
16/12/2564
16/12/2564

-

-

31982 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในหองประชุมศูนยปฏิบัติการ
โรงแรม
31983 ขอความเห็นชอบในการจัดจางทํากุญแจหองน้ํา
31984 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในหองพักศูนยปฏิบัติการโรงแรม
31985 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมาลอกทอน้ําทิ้งในหองครัวศูนย
ปฏิบัติการโรงแรม
31986 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในงานซอมบํารุง

3,430.00

31987 ขอความเห็นชอบในการจัดจางเหมาติดตั้งโทรทัศนแอลอีดี (LED TV)
31988 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมเครื่องปรับอากาศ
31989 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในหองพักศูนยปฏิบัติการโรงแรม

27,392.00
32,100.00
4,877.00

180.00
225.00
2,582.00
7,000.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
หางหุนสวนจํากัด คณิศร
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญคางจาย
180.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

225.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร
2,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร
3,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญคางจาย
27,392.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
32,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
4,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หน ้า 3039

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

31990 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซอมลิฟทโดยสารและลิฟทบริการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
44,405.00

31991 ขอความเห็นชอบในการจัดจางซักผาปูที่นอน
31992 ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุใชในงานซอมบํารุง

647.35
16,142.00

31993 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณและแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จํานวน 1รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

44,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2603065120018
21/12/2564 PR2603065120020
PR2603065120021

23/12/2564
27/12/2564

-

-

10,700.00

647.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ ลีดเดอร กรุป จํากัด
16,142.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญคางจาย
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชา คอลลซายน จํากัด

PR3700065120011

07/12/2564

-

-

31994 ขออนุมัติจัดซื้อคอลัมนสําหรับแยกสารเคมีชนิดรีเวิรสเฟส จํานวน 1
รายการ

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรจูน ไซแอนทิฟค จํากัด

PR3700065120023

09/12/2564

-

-

31995 ขออนุมัติซอมแซมหนาตางหองน้ําและตาขายกันนกอาคาร 10 ป เภสัช
ศาสตรบูรพา 62220113580003 (2152)

73,830.00

73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลอยนภัส999 จํากัด

PO3700065120002

15/12/2564

-

-

PR3700065120025

13/12/2564

-

-

31996 ขออนุมัติซอมปมลมของระบบปรับคุณภาพน้ํา (Water Softener)
620101403000003 (2152)

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีแอนดเอ พรีซิชั่น จํากัด

31997 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณและสารเคมีสําหรับโครงการเตรียมความพรอม
สําหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบความรูตามเกณฑสมรรรถนะรวม ประจําป
การศึกษา 2564 (6320)

74,300.00

74,300.00 เฉพาะเจาะจง บานจิปาถะ, บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จํากัด,
PR3700065120032
บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จํากัด, บริษัท
มงกุฎเวชภัณฑ จํากัด, บริษัท โนเวลชายน จํากัด,
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด, หาง
หุนสวนจํากัด เอ็น.พี.ไซเอ็นซ

14/12/2564

-

-

31998 ขออนุมัติจัดจางจัดทําวีดีทัศนประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสําอาง (3121)

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ําทิพย ฆองเพิ่ม

PO3700065120003

17/12/2564

-

-

31999 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับเพื่อใชในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล (เภสัชบําบัด4)
จํานวน 9 รายการ(3115)

11,780.00

11,780.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3700065120046

15/12/2564

-

-

หน ้า 3040

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32000 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 39)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กัญญาพัชร พุทธฤดีสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120049
16/12/2564 -

32001 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 40)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดลพร ราชนิยม

PR3700065120050

16/12/2564

-

-

32002 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 41)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประกาย เนื่องจํานงค

PR3700065120051

16/12/2564

-

-

32003 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 42)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจิรา ชิวปรีชา

PR3700065120052

16/12/2564

-

-

32004 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 43)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบูรณี วิไลแกว

PR3700065120053

16/12/2564

-

-

32005 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 44)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิสรา แตงเทศ

PR3700065120054

16/12/2564

-

-

32006 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 45)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรกานต สารภาค

PR3700065120055

16/12/2564

-

-

32007 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 46)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภวรรณ สมบูรณ

PR3700065120056

16/12/2564

-

-

32008 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 47)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ กรรณสูต

PR3700065120057

16/12/2564

-

-

32009 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (บานบึง 48)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริญากร ดวงมาลย

PR3700065120058

16/12/2564

-

-

หน ้า 3041

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32010 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 1)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา เพ็ชรแกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120061
16/12/2564 -

32011 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 10)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิศาชล ศรีสุระ

PR3700065120070

16/12/2564

-

-

32012 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 11)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภีมพล สุวรรณโชติ

PR3700065120071

16/12/2564

-

-

32013 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 12)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานตชนา ใบดํารงศักดิ์

PR3700065120072

16/12/2564

-

-

32014 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 13)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุขโข

PR3700065120073

16/12/2564

-

-

32015 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 14)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชารีย ชาญสิกขกร

PR3700065120074

16/12/2564

-

-

32016 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 15)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วัชรินพร เสลาดอน

PR3700065120075

16/12/2564

-

-

32017 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 16)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวิตา พุมเกษม

PR3700065120076

16/12/2564

-

-

32018 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 17)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิริยะ บุญอุดหนุน

PR3700065120077

16/12/2564

-

-

32019 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 18)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร อัศวเดชาชาญยุทธ

PR3700065120085

16/12/2564

-

-

หน ้า 3042

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32020 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 19)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสระ เหลืองวรา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120086
16/12/2564 -

32021 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 2)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิศวรา สงวนศิลป

PR3700065120062

16/12/2564

-

-

32022 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 20)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากฤช หิรัญศุภสกุล

PR3700065120087

16/12/2564

-

-

32023 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 21)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา เกิดปราง

PR3700065120088

16/12/2564

-

-

32024 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 22)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนา สุขเจริญจันทร

PR3700065120089

16/12/2564

-

-

32025 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 23)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิริน สุขเจริญจันทร

PR3700065120090

16/12/2564

-

-

32026 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 24)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ มุขแจง

PR3700065120091

16/12/2564

-

-

32027 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 3)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธราศรัย แกวสุข

PR3700065120063

16/12/2564

-

-

32028 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 4)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ อินทรารักษสกุล

PR3700065120064

16/12/2564

-

-

32029 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 49)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา บุราสิทธิ์

PR3700065120059

16/12/2564

-

-

หน ้า 3043

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32030 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 5)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมีชุตา บุญพรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120065
16/12/2564 -

32031 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 50)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทัดดาว ทับอุดม

PR3700065120060

16/12/2564

-

-

32032 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 6)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ทองยา

PR3700065120066

16/12/2564

-

-

32033 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 7)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ บํารุงราช

PR3700065120067

16/12/2564

-

-

32034 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 8)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา สมประสงค

PR3700065120068

16/12/2564

-

-

32035 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (หนองตําลึง 9)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิษา คงงาม

PR3700065120069

16/12/2564

-

-

32036 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (1 ทาบุญมี)

9,000.00

PR3700065120092

17/12/2564

-

-

32037 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (9 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิเทศ เฮ็ตเลอร

PR3700065120100

17/12/2564

-

-

32038 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (11 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิง วนิดา ไพโกย

PR3700065120102

17/12/2564

-

-

32039 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (12 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอสมาภรณ วัฒนภิรมย

PR3700065120103

17/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน ผสมทรัพย

หน ้า 3044

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32040 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (13 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัชฌาวิทย เกียรติเลิศธรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120104
17/12/2564 -

32041 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (14 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ พรมนอย

PR3700065120105

17/12/2564

-

-

32042 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (15 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพัทธมล เมืองเจริญ

PR3700065120106

17/12/2564

-

-

32043 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (16 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายออมสิน รุงแจง

PR3700065120107

17/12/2564

-

-

32044 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (17 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิษา ภูศรีฤทธิ์

PR3700065120108

17/12/2564

-

-

32045 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (18 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลาวัสถ สินเจริญทวีโชติ

PR3700065120109

17/12/2564

-

-

32046 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (19 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติกร นอยนพเกา

PR3700065120110

17/12/2564

-

-

32047 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (2 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา เหลาประชา

PR3700065120093

17/12/2564

-

-

32048 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (20 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร เพ็ญโภคศิริ

PR3700065120111

17/12/2564

-

-

32049 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (21 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลัคนา วิริยภิญโญ

PR3700065120112

17/12/2564

-

-

หน ้า 3045

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32050 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (22 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทพัทธ พรมนอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120113
17/12/2564 -

32051 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (23 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยาหยี ยืนยาว

PR3700065120115

17/12/2564

-

-

32052 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (24 ทาบุญมี)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา คูณพิทักษสกุล

PR3700065120116

17/12/2564

-

-

32053 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (25 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร เนื่องจํานงค

PR3700065120117

17/12/2564

-

-

32054 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (26 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคชัญญา กออําพันทอง

PR3700065120118

17/12/2564

-

-

32055 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (27 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นันทวัฒนานุกูล

PR3700065120119

17/12/2564

-

-

32056 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (28 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภัทร ทองอน

PR3700065120120

17/12/2564

-

-

32057 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (29 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฏฐ ทองมั่นคง

PR3700065120121

17/12/2564

-

-

32058 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (3 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ขาวสะอาด

PR3700065120094

17/12/2564

-

-

32059 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (30 บานบึง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณทิพย ผสมทรัพย

PR3700065120122

17/12/2564

-

-

หน ้า 3046

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32060 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (31 บานบึง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานตรวี สุโข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120123
17/12/2564 -

32061 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (32 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาปุก

PR3700065120124

17/12/2564

-

-

32062 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (33 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ

PR3700065120125

17/12/2564

-

-

32063 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (34 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน ยิ่งชล

PR3700065120126

17/12/2564

-

-

32064 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (35 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรติรส โปรดประโคน

PR3700065120127

17/12/2564

-

-

32065 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (36 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จีนศาตร

PR3700065120128

17/12/2564

-

-

32066 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (37 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ ฟูเกษม

PR3700065120129

17/12/2564

-

-

32067 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (38 บานบึง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชชา หลงหลุม

PR3700065120130

17/12/2564

-

-

32068 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (4 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีพันธุ ผสมทรัพย

PR3700065120095

17/12/2564

-

-

32069 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (5 ทาบุญมี)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรัตน ปณัฐกรกุญช

PR3700065120096

17/12/2564

-

-

หน ้า 3047

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32070 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (6 ทาบุญมี)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีสุดา เสงี่ยมวงษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120097
17/12/2564 -

32071 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (7 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยาพร ธาระฤกษ

PR3700065120098

17/12/2564

-

-

32072 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (8 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ทวีสุขศิริอนันต

PR3700065120099

17/12/2564

-

-

32073 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (10 ทาบุญมี)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน คลี่บาน

PR3700065120101

17/12/2564

-

-

32074 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (9 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณา ยมจินดา

PR3700065120168

20/12/2564

-

-

32075 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (10 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิวิมล ภูขันซาย

PR3700065120169

20/12/2564

-

-

32076 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (11 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิเษก เกตุวัตถา

PR3700065120170

20/12/2564

-

-

32077 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (12 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน สงคราม

PR3700065120171

20/12/2564

-

-

32078 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (13 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพูนศักดิ์ เจริญศักดิ์

PR3700065120172

20/12/2564

-

-

32079 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (14 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย เปลไสล

PR3700065120173

20/12/2564

-

-

หน ้า 3048

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32080 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (15 มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา แสงสุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120174
20/12/2564 -

32081 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (16 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟานริน ภูมิฐาน

PR3700065120175

20/12/2564

-

-

32082 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (17 มะขามหยง)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญเวทย รองศิริคง

PR3700065120176

20/12/2564

-

-

32083 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (2 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา บุญเสมอ

PR3700065120161

20/12/2564

-

-

32084 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (26 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ

PR3700065120135

20/12/2564

-

-

32085 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (27 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน ใบเงิน

PR3700065120136

20/12/2564

-

-

32086 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (28 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐนันท ทองถนอม

PR3700065120137

20/12/2564

-

-

32087 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (29 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด

PR3700065120138

20/12/2564

-

-

32088 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (3 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ ทวีวิทยชาคริยะ

PR3700065120162

20/12/2564

-

-

32089 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (30 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร พรานกลา

PR3700065120139

20/12/2564

-

-

หน ้า 3049

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32090 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (31 หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสินันญา ถิ่นสิริพัฒนกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120140
20/12/2564 -

32091 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (32 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญฑิตา กัญยะบุตร

PR3700065120141

20/12/2564

-

-

32092 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (33หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพงศ แฝงกระโทก

PR3700065120142

20/12/2564

-

-

32093 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (34 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตรา ทองพูน

PR3700065120143

20/12/2564

-

-

32094 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (35หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สันติมาลัย

PR3700065120144

20/12/2564

-

-

32095 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (36 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สโรชา เจริญสุข

PR3700065120145

20/12/2564

-

-

32096 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (37 หนองหงษ)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลิสรา โพธิปฐม

PR3700065120146

20/12/2564

-

-

32097 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (38หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน แสนลาด

PR3700065120147

20/12/2564

-

-

32098 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (39 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพีชมญชุ เอ็งประยูร

PR3700065120148

20/12/2564

-

-

32099 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (4 มะขามหยง)

15,000.00

PR3700065120163

20/12/2564

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณนุช ชูกรณ

หน ้า 3050

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32100 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (40หนองหงษ)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสศรณ กีรติบรรหาร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120149
20/12/2564 -

32101 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (41 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสแกวัลย กานแกว

PR3700065120150

20/12/2564

-

-

32102 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (42 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ บุญรักษ

PR3700065120151

20/12/2564

-

-

32103 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (43 หนองหงษ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามญชุ พนภัย

PR3700065120152

20/12/2564

-

-

32104 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (44 มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา แกวมณี

PR3700065120153

20/12/2564

-

-

32105 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (45 มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทิตตา ปญญโชติรัตน

PR3700065120154

20/12/2564

-

-

32106 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (46 มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําพร แซโงว

PR3700065120155

20/12/2564

-

-

32107 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (47มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพงษ ปญญาริกานนท

PR3700065120156

20/12/2564

-

-

32108 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (48 มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ลลนา ยุววุฑโฒ

PR3700065120157

20/12/2564

-

-

32109 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (49 มะขามหยง)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร พุฒทรัตน

PR3700065120158

20/12/2564

-

-

หน ้า 3051

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32110 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (5 มะขามหยง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ธงศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3700065120164
20/12/2564 -

32111 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (50 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพงษ สถาพรอานนท

PR3700065120159

20/12/2564

-

-

32112 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (6 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ทองคํา

PR3700065120165

20/12/2564

-

-

32113 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (7 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ตันอภิชาตสกุล

PR3700065120166

20/12/2564

-

-

32114 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (8 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รินทรลิตา จิโรชวิสิทธิ์

PR3700065120167

20/12/2564

-

-

32115 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 (1 มะขามหยง)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ หนูยงค

PR3700065120160

20/12/2564

-

-

PR3900065120001

02/12/2564

-

-

32116 ขอซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

32117 ซื้อดอกไมประกอบพิธีสงฆ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
กรรมศาสตร/เสนอราคา 6,000.00 บาท

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกไมเจียมจิตต/เสนอราคา 700.00 บาท

PR3900065120005

03/12/2564

-

-

32118 ซื้อเครื่องสังฆทาน

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง แมประภาสังฆภัณฑ/เสนอราคา 4,500.00 บาท

PR3900065120006

03/12/2564

-

-

32119 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แตงวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065120019

13/12/2564

-

-

หน ้า 3052

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32120 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
9,000.00
ธ.ค. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เรืองสุข/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120020
13/12/2564 -

32121 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวรินทร วงษมาก/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065120021

13/12/2564

-

-

32122 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงใจ หนวดหอม/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065120022
บาท

13/12/2564

-

-

32123 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายวลี พิณสาย/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120023

13/12/2564

-

-

32124 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาทิตติญา โทไธสง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120024

13/12/2564

-

-

32125 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ยิ่งยวด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120025

13/12/2564

-

-

32126 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญกร จันทรไชย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120026

13/12/2564

-

-

32127 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต ศิริชัยราวรรณ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120027

13/12/2564

-

-

32128 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร อยูสบาย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120028

13/12/2564

-

-

32129 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญญาพร พุมศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120029

13/12/2564

-

-

หน ้า 3053

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32130 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริต กลิ่นศรีสุข/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120030
13/12/2564 -

32131 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภัทร ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120031
บาท

13/12/2564

-

-

32132 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภรณ จิตเที่ยง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120032
บาท

13/12/2564

-

-

32133 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคศักดิ์ งามเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120033
บาท

13/12/2564

-

-

32134 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บัวกลา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120034

13/12/2564

-

-

32135 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพยนภา ปนทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120035

13/12/2564

-

-

32136 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรลัดดา พุมพวง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120036

13/12/2564

-

-

32137 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ วงศฤทธิ์/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120037

13/12/2564

-

-

32138 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา ปยนิธิวัฒน/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065120038
บาท

13/12/2564

-

-

32139 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิริยา สุริยธนาวงศ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

13/12/2564

-

-

หน ้า 3054

PR3900065120039

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32140 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช รอดบุญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120040
13/12/2564 -

32141 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท งามเสงี่ยม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120041

13/12/2564

-

-

32142 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เพียรงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120042

13/12/2564

-

-

32143 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญญาภา พุมศิริ/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120043

13/12/2564

-

-

32144 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกษรินทร มโนสินธุ/ เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120044

13/12/2564

-

-

32145 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ศรีทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120045

14/12/2564

-

-

32146 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะศักดิ์ ชลาประเสริฐ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065120046
บาท

14/12/2564

-

-

32147 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต ศรีบุญเรือง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120047

14/12/2564

-

-

32148 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัฒน นุชนาท/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120048

14/12/2564

-

-

32149 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคม ทรงเนียมศรี/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120049

14/12/2564

-

-

หน ้า 3055

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32150 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
9,000.00
ธ.ค. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวดี ไชยขัต/ิ เสนอราคา 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120050
14/12/2564 -

32151 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคเกียรติ มั่นเจริญ/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120051
บาท

14/12/2564

-

-

32152 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อาจหาญ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120052

14/12/2564

-

-

32153 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผลคุณี ลัชชานันท/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120053
บาท

14/12/2564

-

-

32154 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัทธพล สุวศิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120054

14/12/2564

-

-

32155 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ลานแกว/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120055
บาท

14/12/2564

-

-

32156 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา นาคภักดี/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120056

14/12/2564

-

-

32157 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ พานเรือง/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120057

14/12/2564

-

-

32158 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพงศ แสงศักดิ/์ เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120058

14/12/2564

-

-

32159 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล ลิ้มสายสุข/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120059

14/12/2564

-

-

หน ้า 3056

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32160 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหวัช จูงาม/เสนอราคา 15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120060
14/12/2564 -

32161 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญประภา สุระถา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120061

14/12/2564

-

-

32162 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรังสิมา เกิดศิร/ิ เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120062

14/12/2564

-

-

32163 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศิกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี จันทรหอม/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120063

14/12/2564

-

-

32164 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศิกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรา พานทอง/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120064

14/12/2564

-

-

32165 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศิกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธวินท ผลเจริญสมบูรณ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900065120065

14/12/2564

-

-

32166 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศิกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภากร ภูเตานิล/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120066

14/12/2564

-

-

32167 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศิกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎา ศรีเจริญ/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065120067

14/12/2564

-

-

32168 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศิกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตา มาตรา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120068

14/12/2564

-

-

32169 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศิกษา ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน สิงหลอ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

14/12/2564

-

-

หน ้า 3057

PR3900065120069

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32170 ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุกสําหรับงานสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา
32,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3900065120001 17/12/2564 -

32171 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทอน จุมคํา/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120073

15/12/2564

-

-

32172 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ สมพงษ/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120074

15/12/2564

-

-

32173 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษยกรณ รักษาสัตย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065120075

15/12/2564

-

-

32174 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เจนนิสา ชูอิ่ม/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120076

15/12/2564

-

-

32175 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วินตรา อักษร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120077

15/12/2564

-

-

32176 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ทองสืบ/เสนอราคา 15,000.00 บาท

PR3900065120080

15/12/2564

-

-

32177 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงสิทธิ์ แสงทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120081

15/12/2564

-

-

32178 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ บุนประสิตร/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120082
บาท

15/12/2564

-

-

32179 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา วิชชาตานนท/เสนอราคา
15,000.00 บาท

15/12/2564

-

-

หน ้า 3058

PR3900065120083

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32180 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐา พินิชกุล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120084
15/12/2564 -

32181 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิตติมนต ศรีวิศาล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120085

15/12/2564

-

-

32182 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยุตม ปอกตัง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120086

15/12/2564

-

-

32183 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงษ พนภัยพาล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120087

15/12/2564

-

-

32184 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา ครูศรี/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120088

15/12/2564

-

-

32185 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพงค นิลสนธิ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120089

15/12/2564

-

-

32186 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรนุช พรรณสิงห/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120090

15/12/2564

-

-

32187 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน ธ.ค.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัฐติกาล โฉมสันเทียะ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120091

15/12/2564

-

-

32188 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติกา ศรีเนาวรัตน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120092

15/12/2564

-

-

32189 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณริสสา หาชิต/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120093

15/12/2564

-

-

หน ้า 3059

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32190 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา บานเนิน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120094
15/12/2564 -

32191 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา โฉมงาม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120095

15/12/2564

-

-

32192 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ประสิทธิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065120096

15/12/2564

-

-

32193 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ดวงมี/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065120097

15/12/2564

-

-

32194 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนจิรา ทองคลี/่ เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065120098

15/12/2564

-

-

32195 ซื้อวัสดุตัวฆาเชื้อโรค

59,909.30

59,909.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค คลีนนิ่ง จํากัด/เสนอราคา 59,909.30
บาท

PO3900065120005

27/12/2564

-

-

32196 ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก

98,000.00

98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/เสนอราคา
98,000.00 บาท

PO3900065120003

20/12/2564

-

-

32197 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย อัตโน/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120105

16/12/2564

-

-

32198 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมวรรณ เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065120106
บาท

16/12/2564

-

-

32199 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวรรณ ฉิมอยู/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120107

16/12/2564

-

-

หน ้า 3060

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32200 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
9,000.00
ธ.ค. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติมณี ฉิมอยู/ เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120108
16/12/2564 -

32201 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุต เสาศิลา/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120109

16/12/2564

-

-

32202 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท บุญสมเกียรติ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065120110
บาท

16/12/2564

-

-

32203 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ/์ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120111

16/12/2564

-

-

32204 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา อินทนิล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120112

16/12/2564

-

-

32205 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ งามผล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120113

16/12/2564

-

-

32206 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตศักดิ์ หงษคํา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120114

16/12/2564

-

-

32207 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา สีมาคูณ/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120115

16/12/2564

-

-

32208 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ ทับยอย/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120116

16/12/2564

-

-

32209 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เพชรรี ยีหะหมัด/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120117

16/12/2564

-

-

หน ้า 3061

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32210 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

32211 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

32212 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา สามารถ/เสนอราคา 15,000.00
บาท
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภา ชนะกิจพิทักษกุล/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120118
16/12/2564 -

PR3900065120119

16/12/2564

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา แซอุย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120120

16/12/2564

-

-

32213 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณชัย คําวัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065120121

16/12/2564

-

-

32214 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชร สมโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120122

16/12/2564

-

-

32215 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุงโรจน อินกานา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120123

16/12/2564

-

-

32216 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนธรณ ศรีสวัสดิ/์ เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120124

16/12/2564

-

-

32217 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ยงตาบ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065120125

17/12/2564

-

-

32218 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร บุญอุนใจ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065120126
บาท

17/12/2564

-

-

32219 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณชิตา สุทธิโรจนธนัน/เสนอราคา
9,000.00 บาท

17/12/2564

-

-

หน ้า 3062

PR3900065120127

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32220 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฏาพร ทูคํามี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120128
17/12/2564 -

32221 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนาพร เคนนอย/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065120129

17/12/2564

-

-

32222 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตชัย จําปาทอง/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120130

17/12/2564

-

-

32223 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120131

17/12/2564

-

-

32224 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร รอตศิร/ิ เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120132

17/12/2564

-

-

32225 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานดารัตน เจือจีน/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120133

17/12/2564

-

-

32226 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา จองคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120134

17/12/2564

-

-

32227 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรนันท มุสิกรัตน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120135
บาท

17/12/2564

-

-

32228 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน คงปราโมทย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120136

17/12/2564

-

-

32229 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา เกิดสงวน/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120137

17/12/2564

-

-

หน ้า 3063

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32230 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลมินทร ยังประยูร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120138
17/12/2564 -

32231 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา แปนถึง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120139

17/12/2564

-

-

32232 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สถาพร กลัดจินดา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120140

17/12/2564

-

-

32233 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อโณทัย เรืองธรรมนันทะ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120141

17/12/2564

-

-

32234 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริกร อินสูงเนิน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120142

17/12/2564

-

-

32235 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐพร จันทรเกิดทรัพย/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120143

17/12/2564

-

-

32236 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ สระเกษ/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065120144
บาท

17/12/2564

-

-

32237 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ธนะสุทธิพันธ/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120145

17/12/2564

-

-

32238 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรนันท วรสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท

PR3900065120146

17/12/2564

-

-

32239 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ ศรีฉลวย/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120147

17/12/2564

-

-

หน ้า 3064

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32240 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธิศา เขียวโสภา/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120148
17/12/2564 -

32241 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยพร พวงชะอุม/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120149

17/12/2564

-

-

32242 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เดือน
ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ สมสุข/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120150

17/12/2564

-

-

32243 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธิ์ แหยมประเสริฐ/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065120160

20/12/2564

-

-

32244 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี กุลบุตร/เสนอราคา 9,000.00 บาท

PR3900065120161

20/12/2564

-

-

32245 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร รักษาภักดี/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065120162

20/12/2564

-

-

32246 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ เจริญแกว/เสนอราคา 9,000.00 บาท PR3900065120163

20/12/2564

-

-

32247 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา พิมพวงษ/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065120164

20/12/2564

-

-

32248 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประพิม นรินทรกุล/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065120165
บาท

20/12/2564

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ขันทอง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120166

20/12/2564

-

-

32249 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

หน ้า 3065

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32250 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อบมาสุย/เสนอราคา 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120167
20/12/2564 -

32251 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทรคํา/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120168

20/12/2564

-

-

32252 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ อินปุรณ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120169

20/12/2564

-

-

32253 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกิจ มงคลเมฆ/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120170

20/12/2564

-

-

32254 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธิกาญจน จินตนา/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120171

20/12/2564

-

-

32255 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน เนตรวงค/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120172

20/12/2564

-

-

32256 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ลิขิต วงษตระกูลพัด/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120173
บาท

20/12/2564

-

-

32257 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุฑามาศ หนวดหอม/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120174
บาท

20/12/2564

-

-

32258 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา หงษตะใน/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120175

20/12/2564

-

-

32259 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญวดี โลศรีเมือง/เสนอราคา 15,000.00
บาท

20/12/2564

-

-

หน ้า 3066

PR3900065120176

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32260 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรดา แสนเวียง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120177
20/12/2564 -

32261 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรุณา กะมะโน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120179

21/12/2564

-

-

32262 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรรัตน หวานสนิท/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065120180
บาท

21/12/2564

-

-

32263 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา รัตนพัฒน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120181

21/12/2564

-

-

32264 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ระหารนอก/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065120182
บาท

21/12/2564

-

-

32265 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภินทรพร สรวลประเสริฐ/เสนอราคา
5,000.00 บาท

PR3900065120183

21/12/2564

-

-

32266 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ สาลี/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120184

21/12/2564

-

-

32267 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางกระเบา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริฉัตร รุงโรจน/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120185

21/12/2564

-

-

32268 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันติกร สีจําปา/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065120186

21/12/2564

-

-

32269 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรุงศรี วงคนอย/เสนอราคา 9,000.00
บาท

PR3900065120187

21/12/2564

-

-

หน ้า 3067

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32270 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี สอนกางทิศ/เสนอราคา 9,000.00 PR3900065120189
21/12/2564 บาท

32271 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา งามประยูร/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065120191

21/12/2564

-

-

32272 จางบุคคลปฏิบัติงานประชาชน ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เพาะพืช/เสนอราคา
9,000.00 บาท

PR3900065120192

21/12/2564

-

-

32273 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุภักดิ์ วงษแสนอาจ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120193

21/12/2564

-

-

32274 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ชาริโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120194

21/12/2564

-

-

32275 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิษยากรณ เอี่ยมใบพฤกษ/เสนอราคา
15,000.00 บาท

PR3900065120195

21/12/2564

-

-

32276 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ เรืองเดช/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120196

21/12/2564

-

-

32277 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท พลับผล/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120197

21/12/2564

-

-

32278 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา ศุภโรจน/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120198
บาท

21/12/2564

-

-

32279 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพัตร บุญถึง/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120199
บาท

21/12/2564

-

-

หน ้า 3068

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32280 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร/เสนอราคา
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120200
21/12/2564 -

32281 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ งาเกษม/เสนอราคา 15,000.00 PR3900065120201
บาท

21/12/2564

-

-

32282 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน จั่นโต/เสนอราคา 15,000.00
บาท

PR3900065120202

21/12/2564

-

-

32283 จางบุคคลปฏิบัติงานบัณฑิต ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน พรมเพ็ง/เสนอราคา 15,000.00 บาท PR3900065120203

21/12/2564

-

-

32284 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกมล กันยายน/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120204

21/12/2564

-

-

32285 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ไพศาลธรรม/เสนอราคา 5,000.00 PR3900065120205
บาท

21/12/2564

-

-

32286 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน เดชวงค/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120206

21/12/2564

-

-

32287 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ชมถนัด/เสนอราคา 5,000.00 บาท PR3900065120207

21/12/2564

-

-

32288 จางบุคคลปฏิบัติงานนักศึกษา ต.บางปลารา อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
เดือน ธ.ค. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา เดื่อไพร/เสนอราคา 5,000.00
บาท

PR3900065120208

21/12/2564

-

-

17,800.00

17,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมฮารดร็อค พัทยา/เสนอราคา 17,800.00
บาท

PO3900065120004

22/12/2564

-

-

32289 ขอเชาหองประชุม

หน ้า 3069

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32290 จางเหมาบริการรถตู

32291 ขอเชาสถานที่

32292 จางเหมาจัดทําตะแกรงใสหิน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เกษร/เสนอราคา 3,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3900065120211
22/12/2564 -

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะรันเนอร 2019 จํากัด/เสนอราคา
8,800.00 บาท

PR3900065120212

23/12/2564

-

-

18,200.00

18,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา อินธิเดช/เสนอราคา 18,200.00 บาท

PO3900065010001

05/01/2565

-

-

PR4200065120010

02/12/2564

-

-

PR4200065120013

08/12/2564

-

-

32293 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุถายชารจ+แทนชารจ

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาดล/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,050บาท

32294 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอร

32,000.00

32295 ขออนุมัติซอมแซมและบํารุงรักษาจักร

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง สหชัยคาจักร 2003/ราคาที่ตกลงจาง 7,800 บาท PR4200065120015

09/12/2564

-

-

32296 ขออนุมัติจัดซื้อชุดไสกรองตูทําน้ํารอน-เย็นประจําคณะดนตรีและการ
แสดง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี (พนัสนิคม)/ราคาที่ตกลงซื้อ
6,600 บาท

PR4200065120016

14/12/2564

-

-

32297 ขออนุมัติจางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารศูนยนวัตกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะดนตรีและการแสดง

34,775.00

34,775.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเมนท/ราคาที่ตก PR4200065120019
ลงจาง 34,775 บาท

14/12/2564

-

-

32298 ขออนุมัติจัดซื้อเบาะยิมนาสติกแบบพับได3ทบ

76,500.00

76,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชค บุญกอเกื้อ/ราคาที่ตกลงซื้อ 76,500 PR4200065120020
บาท

16/12/2564

-

-

32299 ขออนุมัติจางเหมาติดตั้งโทรทัศนพรอมอุปกรณ

2,950.00

2,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน/ราคาที่ตกลงจาง 2,950 PR4200065120023
บาท

21/12/2564

-

-

32,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 32,000
บาท

หน ้า 3070

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32300 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอรสี

32301 ขออนุมัติจัดซื้อผาสําหรับตัดชุดแฟชั่นโชว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย/ราคาที่ตกลงซื้อ 18,100
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR4200065120027
24/12/2564 -

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ บุญทวีกิจอนันต/ราคาที่ตกลงซื้อ
10,000 บาท

PR4200065120028

24/12/2564

-

-

32302 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

8,280.00

8,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจียเมงมารเก็ตติ้ง จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ
8,280 บาท

PR4200065120033

29/12/2564

-

-

32303 ขอนุมัติจางตัดเสื้อสูทพิธีการผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริน ราชจําปา/ราคาที่ตกลงจาง 9,000

PR4500065120009

20/12/2564

-

-

29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500065120010
29,000
5,084.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด/ราคาที่ตกลงซื้อ PR4500065120014
5,084.97
360.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวีเจ/ราคาที่ตกลงซื้อ 360
PR4500065120015

21/12/2564

-

-

21/12/2564

-

-

22/12/2564

-

-

PR4500065120018

27/12/2564

-

-

PR4500065120017

27/12/2564

-

-

PR4500065120021

29/12/2564

-

-

PR9000065120025

03/12/2564

-

-

PR9000065120027

03/12/2564

-

-

PR9000065120026

03/12/2564

-

-

32304 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารอัตโนมัติ
32305 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

29,000.00
5,084.97

32306 ขออนุมัติจัดซื้อน้ําดื่ม จํานวน 9 ถัง

360.00

32307 ขออนุมัติเสนอจางคาจัดสงเอกสาร

500.00

32308 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณในโครงการพัฒนาและมุงสูการเปน
องคกรสีเขียวดานพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
32309 ขออนุมัติจางเขาเลมรายงานความกาวหนาทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 2ประจําป 2564
32310 ขออนุมัติจางซอมแซมรถบัสพรอมคาแรง
32311 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเครื่องและโซแน็ก
32312 ขออนุมัติซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 10 รายการ

2,000.00
850.00
9,737.00
834.60
80,250.00

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)/ราคาที่ตกลงจาง 420
2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานฅนแซเตียว/ราคาที่ตกลงซื้อ 1,129
850.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณเซอรวิส/ราคาที่ตกลงจาง 850
9,737.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด ประเทศไทย
834.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

หน ้า 3071

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32313 ขออนุมัติจางทําปายชื่อตั้งโตะ จํานวน 4 ปาย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,140.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,140.00 เฉพาะเจาะจง ราน 789

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065120023
03/12/2564 -

32314 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 10 รายการ

84,672.00

84,672.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ คลองแคลว

PR9000065120069

08/12/2564

-

-

32315 ขออนุมัติซอมแซมรถตูพรอมคาแรง

38,450.00

38,450.00 เฉพาะเจาะจง นายดวงจันทร นามแกว

PR9000065120099

14/12/2564

-

-

32316 ขออนุมัติซื้อวัสดุประปาและวัสดุกอสราง จํานวน 22 รายการ

22,590.00

22,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมโชค คาวัสดุ จํากัด

PR9000065120112

15/12/2564

-

-

PR9000065120105

15/12/2564

-

-

PR9000065120107

15/12/2564

-

-

32317 ขออนุมัติซื้อไดโวและน้ํามันเครื่อง
32318 ขออนุมัติซื้อน้ํามันเครื่อง จํานวน 1 กระปอง
32319 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 1 ลูก

2,653.60
180.00

2,653.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง
180.00 เฉพาะเจาะจง รานแกะหาดวอน

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000065120144

20/12/2564

-

-

32320 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือแบบน้ํา

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR9000065120147

20/12/2564

-

-

32321 ขออนุมัติซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000065120143

20/12/2564

-

-

32322 ขออนุมัติจัดซื้อกุญแจ จํานวน 8 ลูก

1,369.60

1,369.60 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000065120034

03/12/2564

-

-

32323 จางเหมาทําอางลางมือ งานเจาะผนังและเดินทอน้ําทิ้ง งานเปลี่ยนกอก
น้ําและสะดืออางลาง
32324 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ
32325 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ
32326 คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง
32327 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2 รายการ

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร ศัทธาพงศ

PR9000065120035

03/12/2564

-

-

6,110.00

6,110.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000065120038

03/12/2564

-

-

3,830.00

3,830.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000065120037

03/12/2564

-

-

PR9000065120036

03/12/2564

-

-

PR9000065120039

07/12/2564

-

-

12,885.00
2,000.00

12,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
หน ้า 3072

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32328 ขออนุมัติคาปาย จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,150.00 เฉพาะเจาะจง ราน 789

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065120090
10/12/2564 -

32329 คาวัสดุการเกษตร 12 รายการ

6,002.70

6,002.70 เฉพาะเจาะจง ราน ฮอชุนหลีแมชินเนอรี่

PR9000065120140

20/12/2564

-

-

32330 คาวัสดุการศึกษาและวัสดุสํานักงาน 11 รายการ

1,651.00

1,651.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานจิปาถะ

PR9000065120141

20/12/2564

-

-

32331 คาวัสดุกอสราง 9 รายการ

4,660.00

4,660.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไพรเวชคาวัสดุ

PR9000065120142

20/12/2564

-

-

32332 คาผามาน จํานวน 1 ชุด

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย อธิคมภาษิต

PR9000065120138

20/12/2564

-

-

32333 คาสติ๊กเกอรคัดกรอง 30 แผ น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีลอส ดีไซส

PR9000065120137

20/12/2564

-

-

PR9000065120145

20/12/2564

-

-

PR9000065120139

20/12/2564

-

-

PR9000065120002

01/12/2564

-

-

PR9000065120005

02/12/2564

-

-

17,340.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริพเพิล ที ช็อป

PR9000065120024

03/12/2564

-

-

32334 ขออนุมัติคาโลรางวัล จํานวน 12 อัน

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภาพักตร หรายเจริญ

32335 คาวัสดุ 2 รายการ

2,970.00

32336 ขออนุมัติจัดซื้อทิชชูแอลกอฮอล

4,000.00

2,970.00 เฉพาะเจาะจง ราน แสนสุขกราฟฟค
คุณภาณภัช แสงพันตา
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

32337 ขออนุมัติจัดทําปายไวนิล

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

32338 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP 85A จํานวน 6 กลอง

17,340.00

32339 ขออนุมัติจางเปลี่ยนกุญแจประตูสไลดหองบริหาร

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จํากัด

PR9000065120032

03/12/2564

-

-

32340 ขออนุมัติจางทําปายชื่อตั้งโตะ จํานวน 1 ปาย

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง ราน 789

PR9000065120016

03/12/2564

-

-

32341 ขออนุมัติจางทําปายชื่อตั้งโตะ จํานวน 3 ปาย

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง ราน 789

PR9000065120022

03/12/2564

-

-

32342 ขออนุมัตจัดซื้อหมึกพิมพ

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR9000065120095

09/12/2564

-

-

หน ้า 3073

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32343 ขออนุมัติจัดซื้อเสื้อโครงการเสริมสรางสุขภาพและสานสัมพันธบุคลากร
20,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกศรินทร จั่นบานโขด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR9000065120148
20/12/2564 -

32344 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซอมระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไมของฝายปฐมวัย

5,754.46

5,754.46 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR9000065120040

07/12/2564

-

-

32345 ขออนุมัติจัดซื้อถุงสําหรับใสใบงานและอุปกรณการเรียนระดับปฐมวัย

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ขวดกะถุง

PR9000065120042

07/12/2564

-

-

32346 ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนมอเตอรระบายคอยลรอนขนาด1/4แรงของ
เครื่องปรับอากาศแคเรีย หองเรียนปฐมวัยปที่ 2/4
32347 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพบัตรและบัตรนักเรียน PVC พิมพหลังดํา 1 สี

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสหพล พลเสนา

PR9000065120041

07/12/2564

-

-

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอารเอ็นเตอรไพรส จํากัด

PR9000065120113

15/12/2564

-

-

32348 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

24,900.00

24,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO9000065120001

13/12/2564

-

-

32349 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณธิชา โพธิ์เกตุ

PR3400065120007

29/12/2564

-

-

32350 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรัตน นอยมี

PR3400065120008

29/12/2564

-

-

32351 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ นาคคลาย

PR3400065120009

29/12/2564

-

-

32352 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ รักษากูล

PR3400065120010

29/12/2564

-

-

32353 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา ปนเกตุ

PR3400065120011

29/12/2564

-

-

32354 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร คําดวง

PR3400065120012

29/12/2564

-

-

หน ้า 3074

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32355 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ แซเตียว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065120013
29/12/2564 -

32356 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกนันท ผลเอก

PR3400065120014

29/12/2564

-

-

32357 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

PR3400065120015

29/12/2564

-

-

32358 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญจิรนันท หวังถนอม

PR3400065120016

29/12/2564

-

-

32359 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมินทตรา บํารุงศิลป

PR3400065120017

29/12/2564

-

-

32360 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา บริเดช

PR3400065120018

29/12/2564

-

-

32361 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท รอบคอบ

PR3400065120019

29/12/2564

-

-

32362 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ

PR3400065120020

29/12/2564

-

-

32363 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายมาศ คลายลักษณ

PR3400065120021

29/12/2564

-

-

32364 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรช นิไชยโยค

PR3400065120022

29/12/2564

-

-

หน ้า 3075

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32365 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวรัตน นอยมี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065120023
29/12/2564 -

32366 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัฒน ศรีอวน

PR3400065120024

29/12/2564

-

-

32367 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ ตวงสุวรรณ

PR3400065120025

29/12/2564

-

-

32368 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาพร มุกดาสนิท

PR3400065120026

30/12/2564

-

-

32369 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลาพร วงคําภู

PR3400065120027

30/12/2564

-

-

32370 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ ศิริอรรถ

PR3400065120028

30/12/2564

-

-

32371 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ตันตะราวงศา

PR3400065120029

30/12/2564

-

-

32372 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรากร สุขศรีนวล

PR3400065120030

30/12/2564

-

-

32373 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร พิทยนนท

PR3400065120031

30/12/2564

-

-

32374 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณณวัชร กลาหาญ

PR3400065120032

30/12/2564

-

-

หน ้า 3076

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32375 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิดา โนนศรีโคตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065120033
30/12/2564 -

32376 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัติ นิตยลาภ

PR3400065120034

30/12/2564

-

-

32377 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธี เจริญมี

PR3400065120035

30/12/2564

-

-

32378 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ แกวเขม

PR3400065120036

30/12/2564

-

-

32379 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรันธร ถาวรวงค

PR3400065120037

30/12/2564

-

-

32380 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยพัชร งามสงา

PR3400065120038

30/12/2564

-

-

32381 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤดนัย เกตุสุวรรณ

PR3400065120039

30/12/2564

-

-

32382 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จักรแกว

PR3400065120040

30/12/2564

-

-

32383 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรัตน เนินงาม

PR3400065120041

30/12/2564

-

-

32384 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงศอินทร

PR3400065120042

30/12/2564

-

-

หน ้า 3077

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32385 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ราชภักดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065120043
30/12/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญาภร เสือสะอาด

PR3400065120044

30/12/2564

-

-

32386 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

32387 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย ปามา

PR3400065120045

30/12/2564

-

-

32388 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ ทมเจริญ

PR3400065120046

30/12/2564

-

-

32389 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลเขาไมแกว ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัคณาพร เรืองทิพย

PR3400065120047

30/12/2564

-

-

32390 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทประชาชน จํานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิศา เบญจคุณากร

PR3400065120048

30/12/2564

-

-

32391 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัทธวรรณ สุขสวัสดิ์

PR3400065120049

30/12/2564

-

-

หน ้า 3078

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32392 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทบัณฑิต จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน เหลาผา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3400065120050
30/12/2564 -

32393 ขออนุมัติจัดจางและเบิกเงินคาจางเหมาปฏิบัติงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
(เพิ่มเติม) ตําบลนาตาขวัญ ประเภทนักศึกษา จํานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ทองอินทร

PR3400065120051

30/12/2564

-

-

32394 ซื้อผา สําหรับใชในการตกแตงสถานที่จัดงาน ในโครงการพิธีทําบุญ
เลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ประจําป 2564

3,000.00

3000 เฉพาะเจาะจง รานลัดดาวรรณ

PR3800065120023

03/12/2564

-

-

32395 ซื้อธูปไฟฟา จํานวน 1 ชุด และ เทียนไฟฟา จํานวน 1 ชุด

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด

PR3800065120024

03/12/2564

-

-

32396 ซื้อเครื่องไทยธรรม จํานวน 9 ชุด

4,500.00

4500 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ

PR3800065120025

03/12/2564

-

-

32397 ซื้อผลไมสําหรับไหวเจาที่ จํานวน 1 ชุด

2,000.00

2000 เฉพาะเจาะจง คุณวรรณดี มะหะหมัด

PR3800065120027

07/12/2564

-

-

32398 ซื้อวัสดุ สําหรับใชในการดําเนินงานจัดโครงการพิธีทําบุญเลี้ยงพระเนื่อง
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําป 2564
(รายละเอียดตามแบบฟอรมกําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ)

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สังฆภัณฑ
ราน นะโม ดอกไมสด (โม)

PR3800065120028

07/12/2564

-

-

32399 ซื้อวัสดุ สําหรับงานซอม 10 รายการ (รายละเอียดตามแบบฟอรมการ
กําหนดรางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
32400 ซื้อของที่ระลึก (เหรีญตะกั่ว) เย็บสายสีน้ําเงินสกรีนโลโกสีขาว จํานวน
565 อัน
32401 ทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย

1,326.00

1326 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ

PR3800065120034

13/12/2564

-

-

45,341.25

45341.25 เฉพาะเจาะจง รานอีสเทิรนโทรฟ

PO3800065120001

13/12/2564

-

-

32402 จางซักอบรีดผาคุลมโตะ 8 ผืน ซักอบรีดผาปูโตะยาว 2 ผืน และซักอบ
รีดผากํามะหยี่ 1 ผืน

2,800.00

2800 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR3800065120036

13/12/2564

-

-

700.00

700 เฉพาะเจาะจง ราน สีหาดี ซัก อบ รีด

PR3800065120037

14/12/2564

-

-

หน ้า 3079

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32403 ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรระบบประชุมทางไกล (สิทธิ์การใชงาน Zoom
Meeting EDU Plus 1 year Prepay) จํานวน 25 hosts
32404 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร จํานวน 7 หลอด
32405 จางเหมายานพาหนะรถตูปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับเดินทางจาก
ม.บูรพา ชลบุรี ถึง โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ และเดินทางกลับ
ม.บูรพาชลบุรี
32406 ซื้อน้ํามันสําหรับเติมรถจักรยานยนตของคณะ
32407 ซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง iPad Pro ขนาด 9.7 นิ้ว
32408 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
32409 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุอุปกรณในการติดตั้งระบบไฟฟาบริเวณ
ปายมหาวิทยาลัย
32410 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
89,880.00

89880 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO3800065120003 14/12/2564 -

22,400.00

22400 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PO3800065120004

17/12/2564

-

-

3,000.00

3000 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม

PR3800065120048

17/12/2564

-

-

100.00

100 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร

PR3800065120052

22/12/2564

-

-

PR3800065120082

27/12/2564

-

-

PR0209065120001
PR0209065120006

01/12/2021
03/12/2021

-

-

3,300.00
15,000.00
4,091.68

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3300 เฉพาะเจาะจง Apple South Asia (Thailand) Limited
15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
4,091.68 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัสวดี แสนเมือง

PR0209065120031

08/12/2021

-

-

32411 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา ธรรมสอน

PR0209065120032

08/12/2021

-

-

32412 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หทัยชนก โสภี

PR0209065120019

08/12/2021

-

-

32413 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วัธนวิสูตร

PR0209065120020

08/12/2021

-

-

32414 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฌา เพ็ชรเจริญ

PR0209065120025

08/12/2021

-

-

หน ้า 3080

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32415 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรดา มุงดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120018
08/12/2021 -

32416 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลชลีญา หลีเกษม

PR0209065120023

08/12/2021

-

-

32417 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรรัตน เขมนงาน

PR0209065120026

08/12/2021

-

-

32418 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายญาณาธิป เหลืองวิไล

PR0209065120027

08/12/2021

-

-

32419 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน วิภูวาทินี

PR0209065120021

08/12/2021

-

-

32420 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรภัทร พัฒนนิติศักดิ์

PR0209065120022

08/12/2021

-

-

32421 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์

PR0209065120024

08/12/2021

-

-

32422 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตทิยา มะโนรัตน

PR0209065120017

08/12/2021

-

-

32423 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเครือวรรณ ชิดชิง

PR0209065120016

08/12/2021

-

-

32424 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธันวา เพ็ชรเจริญ

PR0209065120013

08/12/2021

-

-

หน ้า 3081

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32425 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริวัติ วิสูตรตระการ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120015
08/12/2021 -

32426 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิประภัทร วงควิชัย

PR0209065120014

08/12/2021

-

-

32427 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บุญญิศา อาทิตยสาม

PR0209065120033

08/12/2021

-

-

32428 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศตพร โคตรปญญา

PR0209065120034

08/12/2021

-

-

32429 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชลีนา จันทรหอม

PR0209065120036

08/12/2021

-

-

32430 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยลักษณ สุทโท

PR0209065120035

08/12/2021

-

-

32431 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรญาติ

PR0209065120037

08/12/2021

-

-

32432 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรษมล หิรัญเพิ่ม

PR0209065120029

08/12/2021

-

-

32433 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา โคตรปญญา

PR0209065120030

08/12/2021

-

-

32434 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ดีสงคราม

PR0209065120028

08/12/2021

-

-

หน ้า 3082

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32435 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางติดตั้งระบบสายไฟฟาหนาปาย
มหาวิทยาลัย
32436 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน เจริญสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120130
09/12/2021 -

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตวดี หันทยุง

PR0209065120128

09/12/2021

-

-

32437 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐกาณร ผุยคําสิงห

PR0209065120107

09/12/2021

-

-

32438 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกาญจนาพร ศิริจันทร

PR0209065120088

09/12/2021

-

-

32439 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกลี้ยงเกิด

PR0209065120087

09/12/2021

-

-

32440 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติพล คุมบํารุง

PR0209065120090

09/12/2021

-

-

32441 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหาด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอเทน อะเวลา

PR0209065120091

09/12/2021

-

-

32442 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สโรชา ฝอยทอง

PR0209065120124

09/12/2021

-

-

32443 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน บัวศรี

PR0209065120121

09/12/2021

-

-

32444 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข จูมพิมาย

PR0209065120122

09/12/2021

-

-

หน ้า 3083

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32445 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล โพธิ์สุวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120125
09/12/2021 -

32446 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนิติ นาคเจริญพีรวิ

PR0209065120120

09/12/2021

-

-

32447 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังสมบูรณ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา ญาติเจริญ

PR0209065120069

09/12/2021

-

-

32448 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิตต ขันดงลิง

PR0209065120119

09/12/2021

-

-

32449 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลปชวิศา ศิรณัฐฐานนท

PR0209065120059

09/12/2021

-

-

32450 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิศา นันทะโสภา

PR0209065120058

09/12/2021

-

-

32451 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานี นาคเจริญ

PR0209065120054

09/12/2021

-

-

32452 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลินี นาคเจริญ

PR0209065120086

09/12/2021

-

-

32453 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา คงสุข

PR0209065120055

09/12/2021

-

-

32454 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลเขาสามสิบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา โอเรือง

PR0209065120057

09/12/2021

-

-

หน ้า 3084

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32455 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท แยมชม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120126
09/12/2021 -

32456 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ ทัพพุม

PR0209065120098

09/12/2021

-

-

32457 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ โททอง

PR0209065120071

09/12/2021

-

-

32458 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสนันท ซาบุตร

PR0209065120100

09/12/2021

-

-

32459 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสวรรณ วันเพ็ญ

PR0209065120081

09/12/2021

-

-

32460 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทมา ปุดตะ

PR0209065120073

09/12/2021

-

-

32461 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศวรรยา ดังไธสง

PR0209065120075

09/12/2021

-

-

32462 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรญา ชมดอน

PR0209065120084

09/12/2021

-

-

32463 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา บุญผิว

PR0209065120101

09/12/2021

-

-

32464 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ บุรีรัตน

PR0209065120076

09/12/2021

-

-

หน ้า 3085

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32465 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง สิวะโมกข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120078
09/12/2021 -

32466 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัณหพรรธน อมรพลัง

PR0209065120079

09/12/2021

-

-

32467 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เวชไธสง

PR0209065120083

09/12/2021

-

-

32468 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหาด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองลออ

PR0209065120080

09/12/2021

-

-

32469 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริกร บุลาลม

PR0209065120114

09/12/2021

-

-

32470 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิญญา ปติพัตรา

PR0209065120105

09/12/2021

-

-

32471 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา หุนประการ

PR0209065120106

09/12/2021

-

-

32472 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนียวรรณ สังขทุม

PR0209065120102

09/12/2021

-

-

32473 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพสุดา แกวแกมจันทร

PR0209065120108

09/12/2021

-

-

32474 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละอองดาว แดง

PR0209065120117

09/12/2021

-

-

หน ้า 3086

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32475 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณิสา ทันบุตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120103
09/12/2021 -

32476 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี พอนไทย

PR0209065120113

09/12/2021

-

-

32477 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล วังภูงา

PR0209065120116

09/12/2021

-

-

32478 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปองนรพนธ เต็งจิรสิน

PR0209065120109

09/12/2021

-

-

32479 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทัย ผองศรี

PR0209065120104

09/12/2021

-

-

32480 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน แจมเพ็ง

PR0209065120061

09/12/2021

-

-

32481 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังสมบูรณ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา ทรัพยมั่น

PR0209065120063

09/12/2021

-

-

32482 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน นาคสกุล

PR0209065120112

09/12/2021

-

-

32483 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชาติ บาลมล

PR0209065120118

09/12/2021

-

-

32484 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ เจริญธรรมดี

PR0209065120115

09/12/2021

-

-

หน ้า 3087

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32485 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปญญาพร สาประเสริฐ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120044
09/12/2021 -

32486 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา ศิริเมฆา

PR0209065120077

09/12/2021

-

-

32487 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา แสนออนพุธ

PR0209065120048

09/12/2021

-

-

32488 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพิมล เพิ่มพูล

PR0209065120085

09/12/2021

-

-

32489 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ แทนค่ํา

PR0209065120052

09/12/2021

-

-

32490 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน เขามะหิงษ

PR0209065120082

09/12/2021

-

-

32491 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงศ บุรมศรี

PR0209065120049

09/12/2021

-

-

32492 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล อกกา

PR0209065120046

09/12/2021

-

-

32493 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองพรหม

PR0209065120050

09/12/2021

-

-

32494 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบริพัฒณ จิตสัตย

PR0209065120047

09/12/2021

-

-

หน ้า 3088

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32495 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120045
09/12/2021 -

32496 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ซารัมย

PR0209065120051

09/12/2021

-

-

32497 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลเขาสามสิบ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ฉาวเกียรติ

PR0209065120043

09/12/2021

-

-

32498 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ราชู

PR0209065120123

09/12/2021

-

-

32499 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนภัส รักเพื่อน

PR0209065120092

09/12/2021

-

-

32500 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน คนมั่น

PR0209065120062

09/12/2021

-

-

32501 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร หุนประการ

PR0209065120065

09/12/2021

-

-

32502 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา สุขจันดี

PR0209065120095

09/12/2021

-

-

32503 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดอรุณ ทัพพรม

PR0209065120089

09/12/2021

-

-

32504 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมษกาญฎาร สมภักดี

PR0209065120067

09/12/2021

-

-

หน ้า 3089

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32505 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ใจคํา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120064
09/12/2021 -

32506 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหาด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน ศุภารัตนา

PR0209065120066

09/12/2021

-

-

32507 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แพรวพรรณ สุริวงศ

PR0209065120099

09/12/2021

-

-

32508 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระคนทิพย ใจเที่ยง

PR0209065120096

09/12/2021

-

-

32509 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา หุนทอง

PR0209065120093

09/12/2021

-

-

32510 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร ฉัตรหลวง

PR0209065120094

09/12/2021

-

-

32511 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาวดี ศรีมงคลพิพัฒน

PR0209065120097

09/12/2021

-

-

32512 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอักษร บุญเจริญ

PR0209065120053

09/12/2021

-

-

32513 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล นาคเจริญ

PR0209065120060

09/12/2021

-

-

32514 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังสมบูรณ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ถาวรยิ่ง

PR0209065120056

09/12/2021

-

-

หน ้า 3090

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32515 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราพรรณ จินตภิรมย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120110
09/12/2021 -

32516 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลทิพย บรรพจนพิทักษ

PR0209065120072

09/12/2021

-

-

32517 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลเขาสามสิบ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิระ จินตภิรมย

PR0209065120074

09/12/2021

-

-

32518 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาสายไฟพรอมลอเก็บสาย
32519 ขออนุมตั ิจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

1,048.60
15,000.00

1,048.60 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยภัทร วันเพ็ญ

PR0209065120129
PR0209065120134

09/12/2021
13/12/2021

-

-

32520 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา ลีอุดม

PR0209065120142

13/12/2021

-

-

32521 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารตรี ทูคํามี

PR0209065120138

13/12/2021

-

-

32522 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร แสนมี

PR0209065120141

13/12/2021

-

-

32523 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คชราช

PR0209065120140

13/12/2021

-

-

32524 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรากร การัมย

PR0209065120132

13/12/2021

-

-

หน ้า 3091

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32525 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ สุริยศ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120133
13/12/2021 -

32526 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลฟากหวย

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พวงศรี

PR0209065120131

13/12/2021

-

-

32527 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองนอก

PR0209065120160

13/12/2021

-

-

32528 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ศรีจันทร

PR0209065120158

13/12/2021

-

-

32529 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลฟากหวย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน ชํานาญกุล

PR0209065120137

13/12/2021

-

-

32530 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลธิชา ใสจอมศรี

PR0209065120153

13/12/2021

-

-

32531 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาทิตยา พลเวียง

PR0209065120157

13/12/2021

-

-

32532 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สีดอกไม

PR0209065120154

13/12/2021

-

-

32533 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสพงศ โตเจริญ

PR0209065120155

13/12/2021

-

-

32534 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองสังข

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสวีร วงศรัตน

PR0209065120156

13/12/2021

-

-

หน ้า 3092

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32535 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา บัวคําศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120164
13/12/2021 -

32536 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ สาธุชน

PR0209065120166

13/12/2021

-

-

32537 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมาส สีหามาตย

PR0209065120167

13/12/2021

-

-

32538 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา โคกสวัสดิ์

PR0209065120161

13/12/2021

-

-

32539 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ บุญเรือง

PR0209065120163

13/12/2021

-

-

32540 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ฝากกาย

PR0209065120162

13/12/2021

-

-

32541 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองสังข

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท แกวโกมล

PR0209065120139

13/12/2021

-

-

32542 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปานศิริ ปานอุดม

PR0209065120136

13/12/2021

-

-

32543 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลฟากหวย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒนพงษ พูลสวัสดิ์

PR0209065120135

13/12/2021

-

-

32544 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวิสา รุธิระวุฒิ

PR0209065120151

13/12/2021

-

-

หน ้า 3093

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32545 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา วินาโท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120145
13/12/2021 -

32546 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน

PR0209065120152

13/12/2021

-

-

32547 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา รัตนสาร

PR0209065120146

13/12/2021

-

-

32548 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ โสดามุข

PR0209065120147

13/12/2021

-

-

32549 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา วาปนัง

PR0209065120149

13/12/2021

-

-

32550 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ลีหลานอย

PR0209065120150

13/12/2021

-

-

32551 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรินทร แสนมี

PR0209065120143

13/12/2021

-

-

32552 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ตาพยุง

PR0209065120144

13/12/2021

-

-

32553 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองสังข

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิลักษณ อวมไผ

PR0209065120148

13/12/2021

-

-

32554 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองน้ําใส

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณทิพย กําไร

PR0209065120159

13/12/2021

-

-

หน ้า 3094

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32555 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงมรกต ลากุลเพลิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120170
14/12/2021 -

32556 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรัตนะ

PR0209065120169

14/12/2021

-

-

32557 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองน้ําใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร

PR0209065120168

14/12/2021

-

-

32558 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยวรรณ เเกวมณี

PR0209065120175

14/12/2021

-

-

32559 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวรรณ ผายตะคุ

PR0209065120173

14/12/2021

-

-

32560 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปณิตตรา อินทโชติ

PR0209065120172

14/12/2021

-

-

32561 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพสรณ ลีลา

PR0209065120171

14/12/2021

-

-

32562 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองน้ําใส

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวรรณวดี เปะชาญ

PR0209065120174

14/12/2021

-

-

32563 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ําดื่มขวด สําหรับรับรองแขก บุคลากร นิสิต
ของกองบริหารวิทยาเขตสระแกว
32564 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาจัดซื้อพัดลมเพดาน สําหรับหอพักหญิงเกา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มตราโฟกัส บานคลองมะนาว

PR0209065120179

15/12/2021

-

-

4,647.00

4,647.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชัย ฮวดเส็ง

PR0209065120178

15/12/2021

-

-

PR0209065120180

16/12/2021

-

-

32565 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคากระสอบ สําหรับใชใสฟาทะลายโจร ในการ
จําหนายหารายได

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง รานเบื้องบูรพา
หน ้า 3095

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

669.82 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0209065120181
16/12/2021 -

500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน เจริญสุข

PR0209065120182

16/12/2021

-

-

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง รานดี.ดี.วัฒนานคร ราน ศ.ศักดา รานเอกลักษญ PR0209065120183

20/12/2021

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงงาม

PR0209065120184

20/12/2021

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยไอที วัฒนานคร

PR0209065120189

22/12/2021

-

-

32571 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซมปมน้ําแรงดันตึกศูนยวิจัย
32572 ขออนุมตั ิซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 1 รายการ

385.20
6,933.60

385.20 เฉพาะเจาะจง แสงทิพยการไฟฟา
6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

PR0209065120190
PR0600065120013

23/12/2021
02/12/2021

-

-

32573 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

1,851.10

1,851.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600065120016

02/12/2021

-

-

PR0600065120034

07/12/2021

-

-

PR0600065120033

07/12/2021

-

-

PR0600065120038

08/12/2021

-

-

PR0600065120041

08/12/2021

-

-

32566 ขออนุมัติและเบิกเงินคาวัสดุติดตั้งระบบไฟฟาไปแปลงปลูกงาและดอก
คําฝอย เพื่อติดตั้งปมชั่วคราว
32567 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางติดตั้งระบบไฟฟาไปแปลงงาและดอก
คําฝอย
32568 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงาน
32569 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ มหาหวิ
ทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
32570 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาแฟลชไดรฟ เพื่อใชบันทึกขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธการรับสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแกว ปการศึกษา 2565

32574 เสื้อกาวนแขนสั้น/ตัวยาว 30 ตัว
32575 วัสดุอุปกรณสําหรับใชในโครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู วันที่ 11 - 12 ธันว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
669.82
500.00

11,400.00
552

32576 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

3,659.40

32577 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ

588.5

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,400.00 เฉพาะเจาะจง นางธนัญญา เกษมสุข
552 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย จํากัด
3,659.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด ที แลบ ซัพพลาย จํากัด
588.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จํากัด

32578 ขออนุมัติซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร 1รายการ

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน จํากัด

PR0600065120051

09/12/2021

-

-

32579 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 5 รายการ

3,384.00

3,384.00 เฉพาะเจาะจง รานบานปู , น้ําดื่มบานและสวน , รานไถเสง

PR0600065120046

09/12/2021

-

-

PR0600065120044

09/12/2021

-

-

32580 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 8 รายการ

73,273.60

73,273.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน)
หน ้า 3096

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32581 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
32582 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ
32583 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
32584 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 11 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,873.00
50,878.50
2,942.50
39,504.40

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120050
09/12/2021 -

50,878.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล ซัพพลาย จํากัด

PR0600065120045

09/12/2021

-

-

PR0600065120053

09/12/2021

-

-

PR0600065120058

13/12/2021

-

-

2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด
39,504.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

32585 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท ไซเอนซ จํากัด

PR0600065120062

14/12/2021

-

-

32586 ขออนุมัติจางซอม-เครื่องพิมพ HP Laserjet

1,850.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600065120075

15/12/2021

-

-

PR0600065120084

15/12/2021

-

-

32587 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ หวังมานะ

32588 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 2 รายการ

1,550.00

1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600065120073

15/12/2021

-

-

32589 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 7 รายการ

1,355.00

PR0600065120069

15/12/2021

-

-

32590 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ-จํานวน 7 รายการ

8,820.00

1,355.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มบานสวน, ไพรเวชคาวัสดุ, บ.วีระมาศ
การเกษตร
8,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด

PR0600065120071

15/12/2021

-

-

PR0600065120074

15/12/2021

-

-

32591 ขออนุมัติซื้ออื่นๆ จํานวน 1 รายการ
32592 ขออนุมัติอื่นๆ - จํานวน 9 รายการ
32593 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

588.5

588.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟค จํากัด

4,915.00

4,915.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR0600065120070

15/12/2021

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วิษรา คงงาม

PR0600065120082

15/12/2021

-

-

หน ้า 3097

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32594 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลวัลย เดชสนธิ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120081
15/12/2021 -

32595 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ ศิริประเสริฐ

PR0600065120079

15/12/2021

-

-

32596 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฎฑา รวยสิน

PR0600065120077

15/12/2021

-

-

32597 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐณิชา บุญทัน

PR0600065120088

15/12/2021

-

-

32598 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รักษภัสสร ทัดละมัย

PR0600065120080

15/12/2021

-

-

32599 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณี การะเวก

PR0600065120083

15/12/2021

-

-

PR0600065120072

15/12/2021

-

-

PR0600065120138

16/12/2021

-

-

32600 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น ๆ จํานวน 16 รายการ
32601 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 รายการ

4,944.30
30,495.00

4,944.30 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย
30,495.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซายนติฟค เคมีคอล ซัพพลาย

หน ้า 3098

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32602 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสมียน ดวงจันทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120133
16/12/2021 -

32603 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอร Kyocera Tk-174

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0600065120090

16/12/2021

-

-

32604 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 in 1 รุน K9

5,520.00

5,520.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PR0600065120089

16/12/2021

-

-

32605 ขอออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PO0600065120003

16/12/2021

-

-

32606 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชติภัคร สาสุนทรา

PR0600065120097

16/12/2021

-

-

32607 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กตัญู คลังทอง

PR0600065120094

16/12/2021

-

-

32608 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานตชนิกา สาครวิศว

PR0600065120105

16/12/2021

-

-

32609 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรวรรณ แกมอุดม

PR0600065120092

16/12/2021

-

-

32610 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ แสนประดิษฐ

PR0600065120093

16/12/2021

-

-

หน ้า 3099

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32611 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิตา ศรีเจริญสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120112
16/12/2021 -

32612 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิภาพรรณ สิงหคํา

PR0600065120107

16/12/2021

-

-

32613 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุงทิวา ธนะประสพ

PR0600065120101

16/12/2021

-

-

32614 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณภา แสงโรจน

PR0600065120106

16/12/2021

-

-

32615 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธาทิพย ผดุงพันธ

PR0600065120096

16/12/2021

-

-

32616 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนุช สังขทอง

PR0600065120102

16/12/2021

-

-

32617 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลักษณ ปสเสนะ

PR0600065120113

16/12/2021

-

-

หน ้า 3100

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32618 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เมธาวดี ทรารมย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120117
16/12/2021 -

32619 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐาวลี เหงี่ยมศักดิ์

PR0600065120095

16/12/2021

-

-

32620 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณฐมณี มังกรแกว

PR0600065120115

16/12/2021

-

-

32621 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ แกวชัยยะ

PR0600065120091

16/12/2021

-

-

32622 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤติธี ภูทอง

PR0600065120116

16/12/2021

-

-

32623 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ทั่งทอง

PR0600065120099

16/12/2021

-

-

32624 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาโรจน ภูเสตว

PR0600065120100

16/12/2021

-

-

หน ้า 3101

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32625 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวัต คลายคลึง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120098
16/12/2021 -

32626 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรณิส กองหมอก

PR0600065120119

16/12/2021

-

-

32627 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กําไลทิพย โตสงค

PR0600065120118

16/12/2021

-

-

32628 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาวี ศรีสมบูรณ

PR0600065120124

16/12/2021

-

-

32629 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประเทือง บัวอุไร

PR0600065120126

16/12/2021

-

-

32630 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารินทร มงคลศรีสะอาด

PR0600065120130

16/12/2021

-

-

32631 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุมาพร อินทอง

PR0600065120122

16/12/2021

-

-

หน ้า 3102

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32632 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง มีสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120128
16/12/2021 -

32633 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิสร นุชสละธนดล

PR0600065120135

16/12/2021

-

-

32634 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 2 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600065120132

16/12/2021

-

-

32635 ขออนุมัติจางซอมแซมและบํารุงรักษา เครื่องวิเคราะหโปรตีน หมายเลข 6

43,103.88

43,103.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอารพี เทคโนโลยี จํากัด

PO0600065010007

10/01/2022

-

-

32636 ขออนุมัติซื้อ

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริ้น

PO0600065120006

17/12/2021

-

-

32637 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 5 รายการ

4,890.00

4,890.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP และ ราน เจียบฮวด

PR0600065120148

17/12/2021

-

-

32638 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ

4,616.00

4,616.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP และ นายไพรเดช สุทธิเรือง PR0600065120147

17/12/2021

-

-

32639 ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ

4,790.00

4,790.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP

PR0600065120145

17/12/2021

-

-

32640 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 5 รายการ

4,985.00

4,985.00 เฉพาะเจาะจง ราน BANCOM SHOP และ น้ําดื่มบานและสวน

PR0600065120149

17/12/2021

-

-

PR0600065120151

20/12/2021

-

-

32641 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ

15,622.00

15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล ซัพพลาย จํากัด

32642 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุตินันท โตสงค

PR0600065120163

20/12/2021

-

-

32643 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญารินดา เพชรแกว

PR0600065120167

20/12/2021

-

-

32644 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมผกา ชัยชมภู

PR0600065120169

20/12/2021

-

-

หน ้า 3103

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00
32645 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รพีพร ยิ้มอยู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120166
20/12/2021 -

32646 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา สนิทยิ่ง

PR0600065120170

20/12/2021

-

-

32647 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ ดาดาษ

PR0600065120165

20/12/2021

-

-

32648 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร ศรีสมบูรณ

PR0600065120164

20/12/2021

-

-

32649 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพันกร วงศพรประดิษฐ

PR0600065120171

20/12/2021

-

-

32650 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กษมา เฉงกระโทก

PR0600065120157

20/12/2021

-

-

32651 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรรณ โพวิ

PR0600065120162

20/12/2021

-

-

32652 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักกฤษณ วรฉัตร

PR0600065120160

20/12/2021

-

-

32653 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประทิว พัฒนพารากุล

PR0600065120161

20/12/2021

-

-

32654 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน แรกตั้ง

PR0600065120158

20/12/2021

-

-

32655 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัตร ผูกศิริ

PR0600065120159

20/12/2021

-

-

32656 ขออนุมัติซื้อวัสดุ 11 รายการ

4,989.41

4,989.41 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอส.อีเลคทริคซัพพลาย

PR0600065120156

20/12/2021

-

-

32657 ขออนุมัติคาจางเหมาบริการรถยนต

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ

PR0600065120194

21/12/2021

-

-

32658 ขอออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

8,290.00

8,290.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน

PR0600065120196

21/12/2021

-

-

PR0600065120191

21/12/2021

-

-

32659 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 9 รายการ

38,445.10

38,445.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด
หน ้า 3104

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32660 ขออนุมัติคาซอมแซมและบํารุงรักษา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
28,034.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0600065120015 21/12/2021 -

32661 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 10 รายการ

58,101.00

58,101.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทกรุป จํากัด(มหาชน)

PR0600065120202

22/12/2021

-

-

32662 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐชิตา รัตนางกูร

PR0600065120209

22/12/2021

-

-

32663 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา ชัยชมภู

PR0600065120208

22/12/2021

-

-

32664 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองแกว แสงอุทัย

PR0600065120207

22/12/2021

-

-

32665 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนติธร ถาวรบูรณทรัพย

PR0600065120210

22/12/2021

-

-

32666 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัค ตีเงิน

PR0600065120203

22/12/2021

-

-

32667 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพัทธ พุทธรักษา

PR0600065120213

22/12/2021

-

-

หน ้า 3105

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32668 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120204
22/12/2021 -

32669 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา แกวสมนึก

PR0600065120205

22/12/2021

-

-

32670 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง

PR0600065120206

22/12/2021

-

-

32671 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี

PR0600065120212

22/12/2021

-

-

32672 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา อวมพินิจ

PR0600065120211

22/12/2021

-

-

32673 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญฤดี กลอมใจ

PR0600065120235

23/12/2021

-

-

32674 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อังศิริ จองโชติศิริกุล

PR0600065120241

23/12/2021

-

-

หน ้า 3106

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32675 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร โรจนกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120230
23/12/2021 -

32676 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ทุยแป

PR0600065120239

23/12/2021

-

-

32677 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลธิดา มินเทน

PR0600065120240

23/12/2021

-

-

32678 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภรณ อินทะชัย

PR0600065120229

23/12/2021

-

-

32679 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

PR0600065120231

23/12/2021

-

-

32680 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต สีแกนวงค

PR0600065120242

23/12/2021

-

-

32681 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิตา สรอยโสม

PR0600065120220

23/12/2021

-

-

หน ้า 3107

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32682 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา วิทยประภารัตน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120233
23/12/2021 -

32683 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยศวดี วิทยประภารัตน

PR0600065120237

23/12/2021

-

-

32684 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาภรณ ทองแบบ

PR0600065120243

23/12/2021

-

-

32685 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุรุชา เจริญสุข

PR0600065120221

23/12/2021

-

-

32686 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี คํารอด

PR0600065120238

23/12/2021

-

-

32687 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพิชญ เข็มขาว

PR0600065120232

23/12/2021

-

-

32688 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชชนินทร ภานุเพ็ญ

PR0600065120222

23/12/2021

-

-

หน ้า 3108

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32689 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ขุนเที่ยง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120265
23/12/2021 -

32690 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพร แดงทําดี

PR0600065120223

23/12/2021

-

-

32691 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทกร ซุนเฮง

PR0600065120225

23/12/2021

-

-

32692 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เอนก

PR0600065120236

23/12/2021

-

-

32693 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศัย เที่ยงตรง

PR0600065120234

23/12/2021

-

-

32694 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิป เดชะ

PR0600065120226

23/12/2021

-

-

32695 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมโค ซีกเลอร

PR0600065120219

23/12/2021

-

-

PR0600065120274

24/12/2021

-

-

32696 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ

1,061.44

1,061.44 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง
หน ้า 3109

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32697 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดนชัย รักความสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120290
24/12/2021 -

32698 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตตินันท ปญญาชีวโชค

PR0600065120276

24/12/2021

-

-

32699 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฏิภาณ รักษธนานุกูล

PR0600065120283

24/12/2021

-

-

32700 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุปราณี พันธวิลัย

PR0600065120268

24/12/2021

-

-

32701 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิลดา หาญณรงค

PR0600065120281

24/12/2021

-

-

32702 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต หอยสังข

PR0600065120285

24/12/2021

-

-

32703 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน แสงมุข

PR0600065120287

24/12/2021

-

-

หน ้า 3110

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32704 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลุบล ชาญดวยกิจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120286
24/12/2021 -

32705 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิศา มะลึคะ

PR0600065120267

24/12/2021

-

-

32706 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์

PR0600065120266

24/12/2021

-

-

32707 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรสวรรค โชคเกิดสกุล

PR0600065120279

24/12/2021

-

-

32708 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยอุดม

PR0600065120289

24/12/2021

-

-

32709 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอลดา ดานชนะ

PR0600065120278

24/12/2021

-

-

32710 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐัชชัย สุขนาน

PR0600065120288

24/12/2021

-

-

หน ้า 3111

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32711 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร รัตนพันธ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120277
24/12/2021 -

32712 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพโชค จามวาสี

PR0600065120284

24/12/2021

-

-

32713 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กันธิมาภรณ คุณรัตน

PR0600065120282

24/12/2021

-

-

32714 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
นวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย

PR0600065120294

27/12/2021

-

-

32715 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด

PR0600065120318

27/12/2021

-

-

32716 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 4 รายการ

8,164.10

8,164.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด

PR0600065120317

27/12/2021

-

-

32717 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองแยม

PR0600065120352

27/12/2021

-

-

PR0600065120300

27/12/2021

-

-

32718 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตชญา ประชุมชน

หน ้า 3112

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32719 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนารัตน โอวาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120292
27/12/2021 -

32720 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยารัตน ผาเวศ

PR0600065120291

27/12/2021

-

-

32721 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยากร สรวมประคํา

PR0600065120295

27/12/2021

-

-

32722 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เบ็ญจวงษ

PR0600065120298

27/12/2021

-

-

32723 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จิรารัตนกุลชัย

PR0600065120303

27/12/2021

-

-

32724 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา

PR0600065120299

27/12/2021

-

-

32725 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ จงรักษ

PR0600065120301

27/12/2021

-

-

หน ้า 3113

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32726 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนณ สวัสดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120302
27/12/2021 -

32727 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอื้ออังกูร ชีวไพบูลยศิลป

PR0600065120293

27/12/2021

-

-

32728 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่รอยตรีหญิงสุวนันท ฉิมแกว

PR0600065120297

27/12/2021

-

-

32729 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาณินท บุรมย

PR0600065120313

27/12/2021

-

-

32730 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 3 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ จันทรประโคน

PR0600065120312

27/12/2021

-

-

32731 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
– 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตรดา บุญผาย

PR0600065120314

27/12/2021

-

-

32732 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 5 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน สุขประดิษฐ

PR0600065120311

27/12/2021

-

-

หน ้า 3114

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32733 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุภสิริ ศรีมีชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120316
27/12/2021 -

32734 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพัฒน ภุชชงค

PR0600065120315

27/12/2021

-

-

32735 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2564 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรารัตน หมอยาดี

PR0600065120310

27/12/2021

-

-

32736 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2564 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิญญา ประภาโต

PR0600065120308

27/12/2021

-

-

32737 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2564 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา บุบผามาลา

PR0600065120309

27/12/2021

-

-

32738 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลฉัตร พรอมไธสง

PR0600065120307

27/12/2021

-

-

32739 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุดมลักษณ เลิศโพธิ์ดํารงชัย

PR0600065120306

27/12/2021

-

-

หน ้า 3115

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32740 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 8 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สายทิพย พุมเพชร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0600065120305
27/12/2021 -

32741 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
จํานวน 9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
– 31 มกราคม พ.ศ. 2565

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต กุยแกวพะเนา

PR0600065120304

27/12/2021

-

-

32742 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 3 รายการ

13,342.90

13,342.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ แอนด ซิมเปล ซัพพลาย จํากัด

PR0600065120319

27/12/2021

-

-

PR0600065120386

29/12/2021

-

-

PO0600065120022

30/12/2021

-

-

PR0600065120377

29/12/2021

-

-

PR0600065120383

29/12/2021

-

-

32743 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น จํานวน 1 รายการ

5,350.00

32744 ขออนุมัติจางเหมาบริการอื่น จํานวน 2 รายการ

20,223.00

32745 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ

1,583.60

32746 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 8 รายการ

14,980.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จํากัด
20,223.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค
1,583.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด
14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

32747 ขออนุมัติซอมเครื่องพิมพ จํานวน 2 เครื่อง

6,650.00

6,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0600065120392

29/12/2021

-

-

32748 ขอความเห็นชอบเสนอจางตัดไดคัทพลาสวูด

5,180.00

5,180.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR1400065120004

02/12/2564

-

-

32749 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพาณิชย, รานอัลฟา

PR1400065120008

03/12/2564

-

-

32750 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหมึกพิมพ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR1400065120009

03/12/2564

-

-

หน ้า 3116

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32751 ขอความเห็นชอบซักผาปูโตะ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
520.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

520.00 เฉพาะเจาะจง รรณวิสา มวงมณี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065120059
21/12/2564 -

32752 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อวัสดุสํานักงาน

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาใส

PR1400065120056

21/12/2564

-

-

32753 ขอความเห็นชอบเสนอซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ HDMI to VGA

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR1400065120058

21/12/2564

-

-

32754 ขอความเห็นชอบเสนอตออายุสมาชิกฐานขอมูลออนไลน

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน)

PR1400065120062

22/12/2564

-

-

PR1400065120069

24/12/2564

-

-

PR1400065120085

29/12/2564

-

-

PR1400065120084

29/12/2564

-

-

32755 ขอความเห็นชอบเสนอซื้อหนังสือ

19,362.60

19,362.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคล็ดไทย จํากัด

32756 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรมัฆวาน

32757 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี หนูขาว

32758 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภรณภัทร หงษศิริมงคล

PR1400065120079

29/12/2564

-

-

32759 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐฑิริณ ปานคํา

PR1400065120080

29/12/2564

-

-

32760 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ สุขุมาลย

PR1400065120081

29/12/2564

-

-

หน ้า 3117

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32761 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร งามสําเร็จ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065120071
29/12/2564 -

32762 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นิโรบล ทัพจีน

PR1400065120075

29/12/2564

-

-

32763 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล เปนสุข

PR1400065120074

29/12/2564

-

-

32764 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก บุญมี

PR1400065120076

29/12/2564

-

-

32765 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอิริยา หวะสุวรรณ

PR1400065120077

29/12/2564

-

-

32766 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยลดา เปนสุข

PR1400065120072

29/12/2564

-

-

32767 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนัญชิดา เกลาเกลี้ยง

PR1400065120073

29/12/2564

-

-

32768 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนากานต พรหมมินทร

PR1400065120078

29/12/2564

-

-

32769 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กชกร ศรมัฆวาน

PR1400065120087

29/12/2564

-

-

32770 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรปวีณ เพิ่มเพียร

PR1400065120086

29/12/2564

-

-

หน ้า 3118

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32771 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อินทไทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1400065120091
29/12/2564 -

32772 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ แวดเวียง

PR1400065120094

29/12/2564

-

-

32773 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพันธุ อุทปา

PR1400065120089

29/12/2564

-

-

32774 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา เสาหัส

PR1400065120092

29/12/2564

-

-

32775 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริชญา มุทธากิจ

PR1400065120093

29/12/2564

-

-

32776 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพรรณ พุฒซอน

PR1400065120090

29/12/2564

-

-

32777 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน แสงดีภร

PR1400065120083

29/12/2564

-

-

32778 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปริยา ทัดสุคนธ

PR1400065120088

29/12/2564

-

-

32779 ขอความเห็นชอบเสนอจางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400065120082

29/12/2564

-

-

32780 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารและเขาเลมหลักสูตร MBA และ Ph.D

4,381.60

4,381.60 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR1700065120005

02/12/2021

-

-

ศรมัฆวาน

หน ้า 3119

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32781 ขออนุมัติเสนอจางถายเอกสารพรอมเขาเลม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,685.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,685.60 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1700065120006
02/12/2021 -

32782 ขออนุมัติเสนอจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธหลักสูตร

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศอินทรตา

PR1700065120007

08/12/2021

-

-

32783 ขออนุมัติเสนอซื้อน้ํามันรถยนต

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร

PR1700065120012

14/12/2021

-

-

32784 ขออนุมัติเสนอจางเหมาทําความสะอาด

29,057.78

29,057.78 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ประกอบทรัพย คลีน เซอรวิส

PO1700065120001

24/12/2021

-

-

32785 ขออนุมัติซื้ออุปกรณสํารวจพื้นทองทะเล ตําบลโขมง อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด เพื่อใชในการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยี
ทางทะเล

87,900.00

87,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซับ มารีน เทรดดิ้ง จํากัด

PO2100065120001

08/12/2021

-

-

32786 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต ศรมงคล

PR2100065120030

08/12/2021

-

-

32787 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร เเวดไธสง

PR2100065120025

08/12/2021

-

-

32788 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ลึกวิลัย

PR2100065120023

08/12/2021

-

-

32789 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิเมธ อุบลดี

PR2100065120026

08/12/2021

-

-

หน ้า 3120

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32790 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภางค ปทมดิลก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120029
08/12/2021 -

32791 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร ริมคีรี

PR2100065120027

08/12/2021

-

-

32792 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชื่อมลักษณ พานทอง

PR2100065120028

08/12/2021

-

-

32793 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญวรัตม สมใจเดช

PR2100065120008

08/12/2021

-

-

32794 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพรรณ ดวงภู

PR2100065120010

08/12/2021

-

-

32795 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. โชติรส ตาลสอน

PR2100065120007

08/12/2021

-

-

32796 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐศรัณย พลยงค

PR2100065120012

08/12/2021

-

-

หน ้า 3121

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32797 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตธินันท อิ่มวิเศษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120014
08/12/2021 -

32798 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุญญิศา ประสพสุข

PR2100065120009

08/12/2021

-

-

32799 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรธัช อําพันพงศ

PR2100065120013

08/12/2021

-

-

32800 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกานต กันธะพรม

PR2100065120011

08/12/2021

-

-

32801 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญธรส ปยสุชาติ

PR2100065120022

08/12/2021

-

-

32802 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชราภรณ อินทรเทวา

PR2100065120021

08/12/2021

-

-

32803 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา แกวศรี

PR2100065120020

08/12/2021

-

-

หน ้า 3122

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32804 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สิญญานันท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120015
08/12/2021 -

32805 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา อุตะมะ

PR2100065120016

08/12/2021

-

-

32806 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรายฟา วรรณประทีป

PR2100065120017

08/12/2021

-

-

32807 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภคนันท รัตนธรรม

PR2100065120018

08/12/2021

-

-

32808 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววศมน ฉัตรเงิน

PR2100065120019

08/12/2021

-

-

32809 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลผกา สุขจันทร

PR2100065120032

08/12/2021

-

-

32810 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป แคนทอง

PR2100065120031

08/12/2021

-

-

หน ้า 3123

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32811 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร เฉลยพจน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120024
08/12/2021 -

32812 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิภา สิงหสุขศรี

PR2100065120040

09/12/2021

-

-

32813 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต กลีบสุข

PR2100065120088

09/12/2021

-

-

32814 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารวี มนัสสนิท

PR2100065120089

09/12/2021

-

-

32815 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิกา ฮายีมา

PR2100065120090

09/12/2021

-

-

32816 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน บุญรัตนาคม

PR2100065120093

09/12/2021

-

-

32817 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตยา สวางไสว

PR2100065120094

09/12/2021

-

-

หน ้า 3124

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32818 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน สุขจิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120042
09/12/2021 -

32819 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ ศรีปราบ

PR2100065120091

09/12/2021

-

-

32820 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยัคฆ ครองธรรม

PR2100065120092

09/12/2021

-

-

32821 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสพนต สวัสดิ์นะที

PR2100065120044

09/12/2021

-

-

32822 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรารัตน สีหะจันทร

PR2100065120035

09/12/2021

-

-

32823 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิดา พริ้งเพราะ

PR2100065120036

09/12/2021

-

-

32824 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชชา บุญอรุณรักษา

PR2100065120034

09/12/2021

-

-

หน ้า 3125

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32825 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนาพร ยุทธวิชัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120065
09/12/2021 -

32826 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น

PR2100065120067

09/12/2021

-

-

32827 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา พูลชัย

PR2100065120060

09/12/2021

-

-

32828 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา วุฒิสมบูรณ

PR2100065120066

09/12/2021

-

-

32829 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปฏิมา ยาวะระ

PR2100065120061

09/12/2021

-

-

32830 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานระวี คชพันธุ

PR2100065120062

09/12/2021

-

-

32831 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรมน หุนลําพูน

PR2100065120063

09/12/2021

-

-

หน ้า 3126

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32832 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพร ชํานาญเวช

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120064
09/12/2021 -

32833 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกานต หอมสุวรรณ

PR2100065120058

09/12/2021

-

-

32834 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย เรืองจรูญ

PR2100065120059

09/12/2021

-

-

32835 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัดชา คุมรัตน

PR2100065120076

09/12/2021

-

-

32836 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนพร จวบบุญ

PR2100065120077

09/12/2021

-

-

32837 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา กลากสิกิจ

PR2100065120074

09/12/2021

-

-

32838 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา เชื้อนพรัตน

PR2100065120075

09/12/2021

-

-

หน ้า 3127

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32839 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสชนก รวยดี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120078
09/12/2021 -

32840 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธนชญมน เพ็งสมดี

PR2100065120079

09/12/2021

-

-

32841 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน ปลื้มสําราญ

PR2100065120081

09/12/2021

-

-

32842 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกาทิพย คมสัน

PR2100065120073

09/12/2021

-

-

32843 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ เหลาผา

PR2100065120082

09/12/2021

-

-

32844 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ คณะทรง

PR2100065120080

09/12/2021

-

-

32845 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทองจารุณีย แซลี้

PR2100065120041

09/12/2021

-

-

หน ้า 3128

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32846 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวริน อภิบาลศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120086
09/12/2021 -

32847 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ศาสนกิจ

PR2100065120083

09/12/2021

-

-

32848 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน พรหมโคตร

PR2100065120084

09/12/2021

-

-

32849 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา กลีบสุข

PR2100065120085

09/12/2021

-

-

32850 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปภพ ประชุมชน

PR2100065120087

09/12/2021

-

-

32851 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรีเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวณีย กลิ่นขจร

PR2100065120055

09/12/2021

-

-

32852 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัตรา สวัสดิไชย

PR2100065120054

09/12/2021

-

-

หน ้า 3129

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32853 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา มณีศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120056
09/12/2021 -

32854 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สืบตระกูล

PR2100065120053

09/12/2021

-

-

32855 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย เฉลิมไชย

PR2100065120057

09/12/2021

-

-

32856 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวณัฐ รอดไพ

PR2100065120033

09/12/2021

-

-

32857 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิษฎา เปรมมิตร

PR2100065120037

09/12/2021

-

-

32858 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา คณะทรง

PR2100065120069

09/12/2021

-

-

32859 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน พรอมพรรค

PR2100065120070

09/12/2021

-

-

หน ้า 3130

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32860 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สิมเจริญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120071
09/12/2021 -

32861 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ภาคจิตร

PR2100065120072

09/12/2021

-

-

32862 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษณี หมั้นทรัพย

PR2100065120068

09/12/2021

-

-

32863 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปุณญดา ดิลกเวรุจน

PR2100065120038

09/12/2021

-

-

32864 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เดือนพฤศจิกายน
– ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรพร ประสาททอง

PR2100065120039

09/12/2021

-

-

32865 จางเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ต.ทาโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มาฆพร พวงสุข

PR2100065120043

09/12/2021

-

-

32866 ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษาจํานวน 5 รายการ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในปการศึกษาา 2564

7,918.00

7,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนท จํากัด

PR2100065120098

15/12/2021

-

-

32867 ขออนุมัติจางเหมาเปลี่ยนชั้นทริปเบรคเกอร จํานวน 1 รายการ
เนื่องจากชั้นทริปเบรคเกอร เกิดการชํารุดไมสามารถใชงานไดจึง
จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหใชงานไดตามปกติ

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภิชาติ ตันชัย

PR2100065120095

15/12/2021

-

-

หน ้า 3131

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32868 ขออนุมัติเปลี่ยนเมนบอรดสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ เพื่อ
ทดแทนเมนบอรดเดิมที่เสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร เลขครุภัณฑ
611500301000157

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
6,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

6,500.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2100065120096
15/12/2021 -

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด

PR2100065120097

15/12/2021

-

-

32869 ขออนุมัติจางซอมเครื่องทําแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) จํานวน
1 งาน เนื่องจากอุปกรณวัดความดัน (Pressure sensor) ของเครื่อง
Freeze dryer ไมทํางาน

4,815.00

32870 ซื้อเครื่องวัดคาความเปนกรด ดาง พรอมระบบกวนแบบตั้งโตะ ตําบล
โขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน ๑ เครื่อง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซไบโอ (ประเทศไทย) จํากัด

PO2100065120007

01/12/2021

-

-

32871 ซื้อเครื่องใหความรอนแกหลอดทดลอง ตําบลโขมง อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี จํานวน ๑ เครื่อง

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซไบโอ (ประเทศไทย) จํากัด

PO2100065120006

01/12/2021

-

-

32872 ขออนุมัติจางทําปายไวนิล,โปสเตอรและใบโบรชัวรนําเสนอ เพื่อนํามาใช
เปนวัสดุประกอบโครงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการเกษตรภายใต
งานมหานครผลไม ๒๕๖๔

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไอปริ้นท

PR2200065120015

07/12/2021

-

-

32873 ขออนุมัติซื้อคุภัณฑ จํานวน 2 รายการ เพื่อนํามาใชในการเรียน
หลักสูตรปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีอัจฉริยะ และหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล ปการศึกษา 2565

17,200.00

17,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคดับเบิ้ลยูอารวี ดิสทริบิวชั่น จํากัด และ
ราน CCTV &Tools

PR2200065110139

08/12/2021

-

-

32874 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริยากร ประมวลสุข

PR2200065120133

09/12/2021

-

-

32875 ขอซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ เพื่อใชในการทํางานของบุคลากร
คระวิทยาศาสตณและศิลปศาสตรสําหรับใชในการเรียนการสอนของ
นิสิต

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส

PR2200065120077

09/12/2021

-

-

32876 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลลดา กระพลอย

PR2200065120051

09/12/2021

-

-

32877 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต พิมสลัก

PR2200065120048

09/12/2021

-

-

หน ้า 3132

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32878 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจซื่อ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120050
09/12/2021 -

32879 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหัสวรรษ สุวรรณหิตาธร

PR2200065120049

09/12/2021

-

-

32880 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยรัตน ขําหิน

PR2200065120047

09/12/2021

-

-

32881 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศร อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนประพันธ โลสันเทียะ

PR2200065120052

09/12/2021

-

-

32882 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศร อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญธิดา หนุนนอย

PR2200065120053

09/12/2021

-

-

32883 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศร อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา ออนวรรณะ

PR2200065120054

09/12/2021

-

-

32884 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศร อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรศยา คุมปลี

PR2200065120055

09/12/2021

-

-

32885 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศร อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอโรชา เทพทิตย

PR2200065120056

09/12/2021

-

-

32886 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี วงศพิทักษ

PR2200065120045

09/12/2021

-

-

หน ้า 3133

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32887 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคุณิตา เชิดชู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120038
09/12/2021 -

32888 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏธิสา ปกปอง

PR2200065120041

09/12/2021

-

-

32889 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนันท เนียมโสต

PR2200065120039

09/12/2021

-

-

32890 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา พรหมเมือง

PR2200065120042

09/12/2021

-

-

32891 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ ภูมิขุนทด

PR2200065120044

09/12/2021

-

-

32892 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ประชุมวัตต

PR2200065120037

09/12/2021

-

-

32893 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ จํารัส

PR2200065120040

09/12/2021

-

-

หน ้า 3134

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32894 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงค หวังศิริ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120043
09/12/2021 -

32895 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สวยงาม

PR2200065120046

09/12/2021

-

-

32896 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัชญาภรณ พูพุม

PR2200065120069

09/12/2021

-

-

32897 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรีดา สุขสําราญ

PR2200065120062

09/12/2021

-

-

32898 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร ธาราดล

PR2200065120066

09/12/2021

-

-

32899 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐชา ชางเพ็ชรผล

PR2200065120067

09/12/2021

-

-

32900 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

PR2200065120068

09/12/2021

-

-

32901 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุธาโร

PR2200065120064

09/12/2021

-

-

32902 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิดี เมฆขุนทด

PR2200065120070

09/12/2021

-

-

หน ้า 3135

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32903 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน ผดุงตระกูล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120071
09/12/2021 -

32904 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกาญจน แปนอุดม

PR2200065120063

09/12/2021

-

-

32905 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎา ดาราเย็น

PR2200065120035

09/12/2021

-

-

32906 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ ออนนอก

PR2200065120036

09/12/2021

-

-

32907 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา มนัทยา

PR2200065120029

09/12/2021

-

-

32908 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาวี หาญปราบ

PR2200065120031

09/12/2021

-

-

32909 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑชนิต สุทธิบูรณ

PR2200065120032

09/12/2021

-

-

32910 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพฤกษา นุกูลอุดมพานิชย

PR2200065120034

09/12/2021

-

-

หน ้า 3136

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32911 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักริน บํารุงพนิชถาวร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120027
09/12/2021 -

32912 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร ทวี

PR2200065120028

09/12/2021

-

-

32913 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพงศ กุลมาศ

PR2200065120030

09/12/2021

-

-

32914 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพยุพล แสงศิริ

PR2200065120033

09/12/2021

-

-

32915 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัค สรรสม

PR2200065120017

09/12/2021

-

-

32916 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออ แชมลวน

PR2200065120020

09/12/2021

-

-

32917 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเย็น ชํานาญชล

PR2200065120019

09/12/2021

-

-

หน ้า 3137

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32918 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิลา แวววับ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120021
09/12/2021 -

32919 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ไกรนิวรณ

PR2200065120018

09/12/2021

-

-

32920 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ ศรีทอง

PR2200065120057

09/12/2021

-

-

32921 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารี ศรีคงรักษ

PR2200065120060

09/12/2021

-

-

32922 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกันยกร ดีอันกอง

PR2200065120061

09/12/2021

-

-

32923 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน ดีรุณ

PR2200065120059

09/12/2021

-

-

32924 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ถึงคุณ

PR2200065120058

09/12/2021

-

-

32925 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อริสา โวแสง

PR2200065120026

09/12/2021

-

-

หน ้า 3138

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32926 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวนีย ศรีคงรักษ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120025
09/12/2021 -

32927 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยาภรณ นาสิงทอง

PR2200065120022

09/12/2021

-

-

32928 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิสรา เหลืองอราม

PR2200065120023

09/12/2021

-

-

32929 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล พันธุเดช

PR2200065120024

09/12/2021

-

-

32930 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต. รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาลิตา ธีรผาติ

PR2200065120144

09/12/2021

-

-

32931 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต. วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ศรีพล

PR2200065120148

09/12/2021

-

-

32932 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ผกามาส ทิพยพิมล

PR2200065120128

09/12/2021

-

-

32933 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราวิชญ เกษแกว

PR2200065120138

09/12/2021

-

-

หน ้า 3139

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32934 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต. รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธีรดา แกวตอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120141
09/12/2021 -

32935 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต. รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรกร กาญจนวรรณ

PR2200065120140

09/12/2021

-

-

32936 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต. รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา วาริวรรณ

PR2200065120143

09/12/2021

-

-

32937 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต. วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนิดาภา มิตรเพื่อนบาน

PR2200065120145

09/12/2021

-

-

32938 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต. วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัญญา จุติ

PR2200065120146

09/12/2021

-

-

32939 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต. วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย จิตเจริญ

PR2200065120147

09/12/2021

-

-

32940 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชชา สุตาธรรม

PR2200065120126

09/12/2021

-

-

32941 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพร ชักชวนวงษ

PR2200065120127

09/12/2021

-

-

32942 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพาพร พานิชอัตรา

PR2200065120125

09/12/2021

-

-

32943 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริรัตน ไกรสิทธิ์

PR2200065120135

09/12/2021

-

-

หน ้า 3140

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32944 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนภร กระพลอย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120137
09/12/2021 -

32945 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา โอภาชาติ

PR2200065120136

09/12/2021

-

-

32946 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมิตานัน ดวงแกว

PR2200065120130

09/12/2021

-

-

32947 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อลิชา สังขนิ่ม

PR2200065120131

09/12/2021

-

-

32948 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยากร แยมผลิ

PR2200065120132

09/12/2021

-

-

32949 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต. รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ แซตั๋น

PR2200065120139

09/12/2021

-

-

32950 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต. วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมณฑา จันทสร

PR2200065120142

09/12/2021

-

-

32951 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกช แสนสุข

PR2200065120124

09/12/2021

-

-

32952 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หรรษฌา สมหมาย

PR2200065120134

09/12/2021

-

-

32953 คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อริสรา ศรีอนันต

PR2200065120129

09/12/2021

-

-

หน ้า 3141

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32954 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวรินทร โพธิ์ศรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120073
09/12/2021 -

32955 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ใจนวน

PR2200065120075

09/12/2021

-

-

32956 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ชัยมีเขียว

PR2200065120076

09/12/2021

-

-

32957 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัชพล อิฐโสม

PR2200065120072

09/12/2021

-

-

32958 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชพล กันแกว

PR2200065120074

09/12/2021

-

-

32959 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรสุดา บุญณลัย

PR2200065120097

09/12/2021

-

-

32960 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภนันท ศุภผล

PR2200065120093

09/12/2021

-

-

32961 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีกานต ลอมวงศ

PR2200065120094

09/12/2021

-

-

32962 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัฐชฎาภร การะเกษ

PR2200065120095

09/12/2021

-

-

32963 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปณฑิตา แกวสุพรรณ

PR2200065120096

09/12/2021

-

-

หน ้า 3142

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32964 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะวงค ระงับใจ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120120
09/12/2021 -

32965 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท ธรรมธร

PR2200065120121

09/12/2021

-

-

32966 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สิทธิ์ เกตุแจ

PR2200065120115

09/12/2021

-

-

32967 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกรณ ปราบทุกข

PR2200065120116

09/12/2021

-

-

32968 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพันธ จันทรดี

PR2200065120123

09/12/2021

-

-

32969 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

PR2200065120161

09/12/2021

-

-

32970 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริลักษณ เสมสฤษดิ์

PR2200065120090

09/12/2021

-

-

32971 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์

PR2200065120087

09/12/2021

-

-

32972 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาณิสรา ศิริรักษ

PR2200065120088

09/12/2021

-

-

32973 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัดดา ประวัติกูล

PR2200065120089

09/12/2021

-

-

หน ้า 3143

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32974 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน พิมพปราบ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120083
09/12/2021 -

32975 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร มูลกะศก

PR2200065120084

09/12/2021

-

-

32976 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญสรวง

PR2200065120085

09/12/2021

-

-

32977 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ ภิบาลรักษ

PR2200065120086

09/12/2021

-

-

32978 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอังกูร อัควัฒธนกูล

PR2200065120091

09/12/2021

-

-

32979 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณกร ศิริรพ

PR2200065120092

09/12/2021

-

-

32980 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรณุกา คุณเจต

PR2200065120122

09/12/2021

-

-

32981 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวณีย จันทสร

PR2200065120102

09/12/2021

-

-

32982 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิริลักษณ ชํานาญไพร

PR2200065120112

09/12/2021

-

-

32983 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐาภรณ บุญโยประการ

PR2200065120119

09/12/2021

-

-

หน ้า 3144

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32984 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี บุญเรือง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120105
09/12/2021 -

32985 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน จันทฤทธิ์

PR2200065120106

09/12/2021

-

-

32986 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา คําภาชาติ

PR2200065120109

09/12/2021

-

-

32987 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา แกวใสย

PR2200065120110

09/12/2021

-

-

32988 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริยา เจริญสุข

PR2200065120111

09/12/2021

-

-

32989 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวนภา ภูภักดิ์

PR2200065120107

09/12/2021

-

-

32990 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ บุญทอง

PR2200065120118

09/12/2021

-

-

32991 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรวรรณ ขุนจิต

PR2200065120082

09/12/2021

-

-

32992 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญทิพย นาพรม

PR2200065120078

09/12/2021

-

-

32993 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทา พึ่งเจริญ

PR2200065120080

09/12/2021

-

-

หน ้า 3145

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

32994 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา ปรุงเสริม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120081
09/12/2021 -

32995 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชิต อัตถาหาร

PR2200065120079

09/12/2021

-

-

32996 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุณี อิ่มกมล

PR2200065120098

09/12/2021

-

-

32997 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มนัสชนก แทงทอง

PR2200065120099

09/12/2021

-

-

32998 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน เดชโม

PR2200065120100

09/12/2021

-

-

32999 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบูรณ พินทอง

PR2200065120101

09/12/2021

-

-

33000 ขออนุมัติซื้อตูแชเย็น 2 ประตู ขนาด 23.8 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใชแชตัวอยางทดลองสําหรับทําทดลองในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
เชนตัวอยาง เชื้อในปฏิบัติการจุลชีววิทยาตัวอยางพืชในวิชาโรคพืช
รวมถึงตัวอยางสดในการทําปฏิบัติการชีววิทยา

28,500.00

28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลดแอรโรว โปรดักส จํากัด

PR2200065120151

13/12/2021

-

-

33001 ขออนุมัติซื้ออุปกรณโรงเรือน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับงาน
ภายในแปลงเกษตร ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ สํามณี และหางหุนสวนจํากัด ภูวดล
การเกษตร

PR2200065120149

13/12/2021

-

-

33002 ขออนุมัติจางติดอุปกรณล็อกประตู จํานวน 2 ชุด เพื่อสําหรับการล็อก
ประตูโรงเรือนเพาะปลูกพืช

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ

PR2200065120150

14/12/2021

-

-

หน ้า 3146

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33003 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม พื้นที่รับผิดชอบ ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน วัฒนะบุตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2200065120169
26/12/2021 -

33004 ขออนุมัติจางทําปาย X-Stand ขนาด 80x180 เซนติเมตร พรอมขาตั้ง
จํานวน 3 ชุด เพื่อใชในการประชาสัมพันธหลักสูตรการบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิติกสและการคาชายแดน

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง ไอปริ้นท

PR2200065120172

27/12/2021

-

-

33005 ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพสีดํา Laser Toner HP CF285A จํานวน 1 กลอง
เพื่อใชพิมพเอกสารสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย
ในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

2,650.00

2,650.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR2200065120174

30/12/2021

-

-

33006 ขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับการใชในการฝกซอมรับปริญญา จํานวน 2
รายการ เพื่อใชจัดงานการฝกซอมยอยในการเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2561 และ 2562 (อ.
เมธินี จามกระโทก)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกฝาย ช็อป และชัชชัยเภสัช สาขาโลตัส
สาขาที่ 00012

PR2200065120173

30/12/2021

-

-

33007 ขออนุมัติเบิกคาจัดจางเหมาบริการซักรีดผาในศูนยบริการการแพทย
แผนไทยฯ เดือนธันวาคม 2564

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร อุทุมทอง/ เสนอราคา 2,999 บาท

PR2700065120001

01/12/2021

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง รุงรัตน แสงสุข / เสนอราคา 740.25 บาท

PR2700065120002

01/12/2021

-

-

33008 ขออนุมัติเบิกคาถายเอกสาร

33009 ขออนุมัติเบิกคาจัดซื้อยาสมุนไพร-ศูนยบริการการแพทยแผนไทย เดือน
ธันวาคม 2564

9,565.50

9,565.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษสุข จํากัด/ เสนอราคา 9,565.50 บาท PR2700065120006

07/12/2021

-

-

33010 ขออนุมัติเบิกคาใชจายซอมเครื่องโปรเจคเตอรหองเรียน

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด/ เสนอราคา
4,400 บาท

PR2700065120008

13/12/2021

-

-

33011 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานครัว (หลอดไฟ กอกน้ํา ไขควง)

5,175.00

5,175.00 เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.ฮารดแวร 2005/ เสนอราคา 5,175 บาท

PR2700065120010

15/12/2021

-

-

หน ้า 3147

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

2,354.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐวัสดุภัณฑ สระกว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120003
03/12/2021 -

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย ภาคภูมิ

PR2800065120004

07/12/2021

-

-

33014 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรนภา วงคพุฒ

PR2800065120005

07/12/2021

-

-

33015 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบล คลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ ไชยยันต

PR2800065120020

08/12/2021

-

-

33016 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย)บัณฑิต ตําบล คลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา กลิ่นจันทร

PR2800065120019

08/12/2021

-

-

33017 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบล หนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บัวฮมบุรา

PR2800065120013

08/12/2021

-

-

33018 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขจาริน ญาณสิรินิธิ

PR2800065120036

08/12/2021

-

-

33019 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุลีพร เงียบกระโทก

PR2800065120048

08/12/2021

-

-

33020 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาภรณ ภูมิลําเนา

PR2800065120047

08/12/2021

-

-

33021 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภสิริ แกวมะดัน

PR2800065120050

08/12/2021

-

-

33012 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุสําหรับใชตอทอน้ําระบบใหน้ํา ซอมทอ
น้ําที่ฟารมเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
33013 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,354.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 3148

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33022 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ คนยืน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120049
08/12/2021 -

33023 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบล ทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ สารกาญจน

PR2800065120024

08/12/2021

-

-

33024 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบล ทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงษ พยุหสิทธิ์

PR2800065120023

08/12/2021

-

-

33025 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบล ทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาธร สาประเสริฐ

PR2800065120022

08/12/2021

-

-

33026 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบล หนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา จันทรแดง

PR2800065120011

08/12/2021

-

-

33027 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบล หนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิดา ทองดี

PR2800065120010

08/12/2021

-

-

33028 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนัญญา พัวพันธ

PR2800065120032

08/12/2021

-

-

33029 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธกิจ ศรีวิรัตน

PR2800065120034

08/12/2021

-

-

33030 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา พรมวงศ

PR2800065120045

08/12/2021

-

-

33031 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา แวนศิลา

PR2800065120037

08/12/2021

-

-

หน ้า 3149

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33032 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัชฎาภรณ วิลาวรรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120039
08/12/2021 -

33033 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนา เคาดี

PR2800065120046

08/12/2021

-

-

33034 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา

PR2800065120040

08/12/2021

-

-

33035 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน วิถี

PR2800065120044

08/12/2021

-

-

33036 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรากรณ นากาย

PR2800065120043

08/12/2021

-

-

33037 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองหวา

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถสิทธิ์ สีเขียว

PR2800065120042

08/12/2021

-

-

33038 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑฺต ตําบล คลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัต พาดี

PR2800065120017

08/12/2021

-

-

33039 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล คลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณพร กมลคร

PR2800065120016

08/12/2021

-

-

33040 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล ทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิตติญา การัมย

PR2800065120021

08/12/2021

-

-

33041 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบล วังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ โชติรัตนวรกุล

PR2800065120026

08/12/2021

-

-

หน ้า 3150

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33042 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ สุขอินทร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120029
08/12/2021 -

33043 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัทสร พรมจันทร

PR2800065120031

08/12/2021

-

-

33044 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิศา จูสิงห

PR2800065120033

08/12/2021

-

-

33045 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร ลือปญญา

PR2800065120035

08/12/2021

-

-

33046 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองหวา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูสิน สุขสุทธิ์

PR2800065120030

08/12/2021

-

-

33047 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย)บัณฑิต ตําบล คลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัทยา นาจันทัศ

PR2800065120018

08/12/2021

-

-

33048 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบล ทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระศักดิ์ แชมจันทึก

PR2800065120025

08/12/2021

-

-

33049 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม ทดแทนระบบน้ําในฟารม
เกษตร
33050 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

21,621.30

PR2800065120052

09/12/2021

-

-

PR2800065120051

09/12/2021

-

-

33051 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

PR2800065120068

14/12/2021

-

-

9,000.00

21,621.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัดสาขาอรัญ
ประเทศ
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลานสา

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมวดี ไหมทอง

หน ้า 3151

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33052 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย สุพล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120074
14/12/2021 -

33053 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา มีนาค

PR2800065120070

14/12/2021

-

-

33054 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรรินทร พรรณโรจน

PR2800065120067

14/12/2021

-

-

33055 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ โคตระวีระ

PR2800065120069

14/12/2021

-

-

33056 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุนิสา เจริญการ

PR2800065120088

14/12/2021

-

-

33057 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุพรรษา พงษจีน

PR2800065120089

14/12/2021

-

-

33058 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุรียพร แกวผองใส

PR2800065120090

14/12/2021

-

-

33059 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แสงนภา ทุมมี

PR2800065120091

14/12/2021

-

-

33060 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทุงมหาเจริญ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง สําราญ

PR2800065120087

14/12/2021

-

-

33061 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

PR2800065120058

14/12/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชอบุปผา ทาปลัด

หน ้า 3152

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33062 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติญาพร บุญไชยมิ่ง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120059
14/12/2021 -

33063 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ กําเลิศทอง

PR2800065120061

14/12/2021

-

-

33064 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภารัตน นาจันทัด

PR2800065120062

14/12/2021

-

-

33065 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย

PR2800065120063

14/12/2021

-

-

33066 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาทิตยา บุญอินทร

PR2800065120064

14/12/2021

-

-

33067 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุง ยาวศิริ

PR2800065120065

14/12/2021

-

-

33068 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน บุญอินทร

PR2800065120057

14/12/2021

-

-

33069 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย สิทธิ์เสนา

PR2800065120060

14/12/2021

-

-

33070 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลคลองหินปูน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ทนงคสําโรง

PR2800065120066

14/12/2021

-

-

33071 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา ลีลา

PR2800065120078

14/12/2021

-

-

หน ้า 3153

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33072 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนลนีย รําพระมิต

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120079
14/12/2021 -

33073 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธิชา โนนทะศรี

PR2800065120086

14/12/2021

-

-

33074 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา จําเริญเมือง

PR2800065120080

14/12/2021

-

-

33075 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร เจิมขุนทด

PR2800065120081

14/12/2021

-

-

33076 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ชมภูจันทร

PR2800065120082

14/12/2021

-

-

33077 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกวตา อวิสุ

PR2800065120084

14/12/2021

-

-

33078 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทธ ขุมทรัพย

PR2800065120083

14/12/2021

-

-

33079 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ มะเดช

PR2800065120077

14/12/2021

-

-

33080 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทุงมหาเจริญ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชมดอน

PR2800065120085

14/12/2021

-

-

33081 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

PR2800065120055

14/12/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. บัวลิ่ง เฉลิมแสน

หน ้า 3154

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33082 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวลี รุงประเสริฐกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120056
14/12/2021 -

33083 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทยา บุญไชยมิ่ง

PR2800065120053

14/12/2021

-

-

33084 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลคลองหินปูน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพร รุงประเสริฐกุล

PR2800065120054

14/12/2021

-

-

33085 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุดา ทูคํามี

PR2800065120075

14/12/2021

-

-

33086 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล ภูมาลา

PR2800065120076

14/12/2021

-

-

33087 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สอนวิชา

00/01/1900

14/12/2021

-

-

33088 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทุงมหาเจริญ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ วงษเพียะ

PR2800065120073

14/12/2021

-

-

33089 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลคลองหินปูน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรัชชา ทรัพยพลอย

PR2800065120071

14/12/2021

-

-

33090 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร สีตา

PR2800065120099

15/12/2021

-

-

33091 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท มั่งคั่ง

PR2800065120109

15/12/2021

-

-

หน ้า 3155

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33092 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต หงษนะกุล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120103
15/12/2021 -

33093 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล ดีปอง

PR2800065120105

15/12/2021

-

-

33094 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวังน้ําเย็น

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรนันท ธงเทียว

PR2800065120107

15/12/2021

-

-

33095 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภัสสร ปาประเถ

PR2800065120104

15/12/2021

-

-

33096 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา พรสวัสดิ์

PR2800065120101

15/12/2021

-

-

33097 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมกมล เหรียญทองชัย

PR2800065120112

15/12/2021

-

-

33098 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา คําแกว

PR2800065120098

15/12/2021

-

-

33099 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน จิระดําเกิง

PR2800065120102

15/12/2021

-

-

33100 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส เเบนขุนทด

PR2800065120111

15/12/2021

-

-

33101 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพรรณ นันเจริญ

PR2800065120108

15/12/2021

-

-

หน ้า 3156

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33102 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน พงษจิตรภักดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120097
15/12/2021 -

33103 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภิศ วังแกว

PR2800065120106

15/12/2021

-

-

33104 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวังน้ําเย็น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลัญจกร โพคําพา

PR2800065120110

15/12/2021

-

-

33105 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต สุทธิประภา

PR2800065120092

15/12/2021

-

-

33106 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชยานุช สุทธิประภา

PR2800065120093

15/12/2021

-

-

33107 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรักขัติกุล เสาศิริ

PR2800065120094

15/12/2021

-

-

33108 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย เขาสถิตย

PR2800065120095

15/12/2021

-

-

33109 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวังน้ําเย็น

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส โพธิ์ศรี

PR2800065120096

15/12/2021

-

-

33110 อนุมัติเบิกเงินคาจัดซื้อวัสดุสําหรับใชซอมแซม ทดแทนระบบน้ําที่ฟารม
เกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
33111 ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินคาวัสดุพรอมคาแรงชางและคาบริการ
สําหรับซอมแซมรถไถ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
33112 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางยายสแตนที่นั่งเชียรกีฬา จากสนาม
ฟุตบอลไปที่โดมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1,171.65

1,171.65 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประดิษฐ วัฒนา

PR2800065120113

15/12/2021

-

-

8,228.30

8,228.30 เฉพาะเจาะจง หจก.ส. ธานินทรการยนต

PR2800065120114

16/12/2021

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ แกววิฑูรย

PR2800065120115

20/12/2021

-

-

หน ้า 3157

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33113 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสารของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
33114 ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
33115 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
810.35

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

810.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR2800065120116
20/12/2021 -

3,000.00
5,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ การเกษตรวัฒนานคร จํากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวโรดม สุนา

PR3300065120001
PR3300065120033

01/12/2021
08/12/2021

-

-

33116 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัจฉริยศาสตร ผงษา

PR3300065120004

08/12/2021

-

-

33117 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวดี สระแกว

PR3300065120020

08/12/2021

-

-

33118 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจณี เวียงสมุทร

PR3300065120023

08/12/2021

-

-

33119 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา กลั่นเงิน

PR3300065120028

08/12/2021

-

-

33120 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรตุพงษ ภูเดช

PR3300065120019

08/12/2021

-

-

33121 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร สนเกื้อกูล

PR3300065120021

08/12/2021

-

-

33122 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลไทยอุดม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ชาดง

PR3300065120022

08/12/2021

-

-

33123 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

PR3300065120031

08/12/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิตภากรณ จอยชัย

หน ้า 3158

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33124 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวัน สุวรรณะ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120030
08/12/2021 -

33125 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ชอชอย

PR3300065120032

08/12/2021

-

-

33126 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมานิกา บัวคง

PR3300065120037

08/12/2021

-

-

33127 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปติพาน สายทอง

PR3300065120035

08/12/2021

-

-

33128 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรวิชญ คุณประเสริฐ

PR3300065120036

08/12/2021

-

-

33129 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก สีจันทา

PR3300065120009

08/12/2021

-

-

33130 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณีย กาทอง

PR3300065120010

08/12/2021

-

-

33131 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติวรา ปราณีบุตร

PR3300065120012

08/12/2021

-

-

33132 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ภักดีไทย

PR3300065120014

08/12/2021

-

-

33133 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชนา สายละดาห

PR3300065120017

08/12/2021

-

-

หน ้า 3159

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33134 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพศ เวชบุญ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120011
08/12/2021 -

33135 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ ออนละมูล

PR3300065120025

08/12/2021

-

-

33136 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย โฉมไธสง

PR3300065120013

08/12/2021

-

-

33137 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน สมบัติ

PR3300065120026

08/12/2021

-

-

33138 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล หัตตะพรม

PR3300065120016

08/12/2021

-

-

33139 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขวิช ตันเจริญ

PR3300065120015

08/12/2021

-

-

33140 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ รักศิลป

PR3300065120027

08/12/2021

-

-

33141 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลไทยอุดม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์

PR3300065120018

08/12/2021

-

-

33142 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเมศร บัวผาย

PR3300065120034

08/12/2021

-

-

33143 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวินัย ถาวรสาลี

PR3300065120024

08/12/2021

-

-

หน ้า 3160

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33144 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร ภารสําเร็จ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120008
08/12/2021 -

33145 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภาพรรณ พรมแกว

PR3300065120005

08/12/2021

-

-

33146 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรักชนก แสงตาเนตร

PR3300065120006

08/12/2021

-

-

33147 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลไทยอุดม

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ถาวรผล

PR3300065120007

08/12/2021

-

-

33148 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา สาวทิม

PR3300065120038

08/12/2021

-

-

33149 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอติพร บัวแกว

PR3300065120041

09/12/2021

-

-

33150 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย)นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา ผลใหญ

PR3300065120043

09/12/2021

-

-

33151 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวพา รีไพโรจน

PR3300065120039

09/12/2021

-

-

33152 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐินันท ทองพราว

PR3300065120042

09/12/2021

-

-

33153 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภาวินี เชิดชมกลิ่น

PR3300065120061

13/12/2021

-

-

หน ้า 3161

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33154 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา กุลเนตร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120064
13/12/2021 -

33155 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลัยลักษ ขันนาก

PR3300065120062

13/12/2021

-

-

33156 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ตรงตามคํา

PR3300065120059

13/12/2021

-

-

33157 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ กวางนอก

PR3300065120060

13/12/2021

-

-

33158 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพร อรัญนาจ

PR3300065120079

13/12/2021

-

-

33159 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อินถา

PR3300065120081

13/12/2021

-

-

33160 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน วงคราช

PR3300065120083

13/12/2021

-

-

33161 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ ทองมา

PR3300065120084

13/12/2021

-

-

33162 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลวัฒนานคร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท

PR3300065120080

13/12/2021

-

-

33163 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

PR3300065120053

13/12/2021

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยนุช ลินลา

หน ้า 3162

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33164 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ สาคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120049
13/12/2021 -

33165 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสบา เชื้อเจริญ

PR3300065120052

13/12/2021

-

-

33166 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพา กุนาคม

PR3300065120058

13/12/2021

-

-

33167 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา พื้นบาตร

PR3300065120056

13/12/2021

-

-

33168 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลดารัตน คงพิกุล

PR3300065120057

13/12/2021

-

-

33169 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนาพร ศรีใส

PR3300065120055

13/12/2021

-

-

33170 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ นามมหาวงษ

PR3300065120054

13/12/2021

-

-

33171 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคฑาเทพ บุญทัน

PR3300065120051

13/12/2021

-

-

33172 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลทาเกวียน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร นิลกิ่ง

PR3300065120050

13/12/2021

-

-

33173 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พิชญธิดา อิทธิวรากุล

PR3300065120074

13/12/2021

-

-

หน ้า 3163

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33174 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ออนนอม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120069
13/12/2021 -

33175 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค

PR3300065120077

13/12/2021

-

-

33176 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถิรภร สายทอง

PR3300065120070

13/12/2021

-

-

33177 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เปรมศรี

PR3300065120071

13/12/2021

-

-

33178 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน จงกิติวงศ

PR3300065120072

13/12/2021

-

-

33179 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ปางเดิม

PR3300065120075

13/12/2021

-

-

33180 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ จันทรแกว

PR3300065120076

13/12/2021

-

-

33181 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทียนขวัญ แรงสืบสิน

PR3300065120078

13/12/2021

-

-

33182 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลวัฒนานคร

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง อาศัยกลาง

PR3300065120073

13/12/2021

-

-

33183 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

PR3300065120046

13/12/2021

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชลิดา กลาพิมาย

หน ้า 3164

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33184 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิชญา คําบู

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120045
13/12/2021 -

33185 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกําไร แหวนประเสริฐ

PR3300065120044

13/12/2021

-

-

33186 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรภัทร บุญจันทร

PR3300065120048

13/12/2021

-

-

33187 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลทาเกวียน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพีพัฒน เข็มวิลัย

PR3300065120047

13/12/2021

-

-

33188 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชวัลรัตน สุริยจันทร

PR3300065120065

13/12/2021

-

-

33189 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี ทวีจันทร

PR3300065120067

13/12/2021

-

-

33190 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณิตา เนียมสุคนธ

PR3300065120068

13/12/2021

-

-

33191 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลวัฒนานคร

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐศรัณย ธาริตเมธาพงศ

PR3300065120066

13/12/2021

-

-

33192 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลทาเกวียน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภูริชญา ดวงจันทร

PR3300065120063

13/12/2021

-

-

33193 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนิดา คืดนอก

PR3300065120101

14/12/2021

-

-

หน ้า 3165

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33194 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดา ทํานักสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120103
14/12/2021 -

33195 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อารีรัตน นามพรม

PR3300065120104

14/12/2021

-

-

33196 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรฌา เวชขลัง

PR3300065120102

14/12/2021

-

-

33197 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) นักศึกษา ตําบลหนองตะเคียนบอน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ชินสา

PR3300065120100

14/12/2021

-

-

33198 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ขวัญเรือน มั่งคั่ง

PR3300065120092

14/12/2021

-

-

33199 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี

PR3300065120090

14/12/2021

-

-

33200 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน สุภสร

PR3300065120091

14/12/2021

-

-

33201 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร พุฒพันธ

PR3300065120093

14/12/2021

-

-

33202 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี ถาวรยิ่ง

PR3300065120094

14/12/2021

-

-

33203 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา บรรดาศักดิ์

PR3300065120095

14/12/2021

-

-

หน ้า 3166

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33204 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรินทร บุญชื่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR3300065120098
14/12/2021 -

33205 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา บุญมา

PR3300065120099

14/12/2021

-

-

33206 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ แกวตุมกา

PR3300065120096

14/12/2021

-

-

33207 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) บัณฑิต ตําบลหนองตะเคียนบอน

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ถวัลยพานิช

PR3300065120097

14/12/2021

-

-

33208 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา กุมมา

PR3300065120087

14/12/2021

-

-

33209 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ คงไพฑูรย

PR3300065120088

14/12/2021

-

-

33210 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดนใจ จิตตประเสริฐ

PR3300065120086

14/12/2021

-

-

33211 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ พุฒพันธ

PR3300065120089

14/12/2021

-

-

33212 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางเพื่อจางปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑
มหาวิทยาลัย) ประชาชน ตําบลหนองตะเคียนบอน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียรพงศ งามสมฤทธิ์

PR3300065120085

14/12/2021

-

-

33213 ขออนุมัติจางและเบิกเงินคาจางถายเอกสารจากเครื่องถายเอกสาร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

2,215.56

2,215.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด

PR3300065120105

20/12/2021

-

-

หน ้า 3167

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33214 ขออนุมัติจางเหมาเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณในหองน้ํา จํานวน 1 งาน
(จายคุณสมศักดิ์)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,300.00 เฉพาะเจาะจง สมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน ราคาที่เสนอ 2,300.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
01/12/2021
PR360006512 0001

33215 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 30 เลม เพื่อใชสําหรับ
การจัดโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 3 ประจําป
การศึกษา 2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565
(กุลธราสํารองจาย)

3,375.00

3,375.00 เฉพาะเจาะจง LEEDA COPY ราคาที่เสนอ 3,375.00 บาท

03/12/2021

PR360006512 0009

-

33216 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชมน ผึ่งวงษ ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0045

-

33217 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาณัฐ ภูมิสิทธิ์ ราคาที่เสนอ 5,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0042

-

33218 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล ราคาที่เสนอ 5,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0063

-

33219 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน โยธิโน ราคาที่เสนอ 5,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0065

-

33220 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวันรัตน ทิพยานนท ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR360006512 0044

-

หน ้า 3168

06/12/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33221 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา สุขมาก ราคาที่เสนอ 5,000.00 06/12/2021
PR360006512 บาท
0064

33222 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยทิพย กิ่งกําปง ราคาที่เสนอ 5,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0066

-

33223 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิสมัย มีลา ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0046

-

33224 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิระวุฒิ ทองโยธา ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0043

-

33225 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท สุขประเสริฐ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0062

-

33226 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากร ออนสอาด ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0020

-

33227 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญวรัตน สงงามสุข ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0026

-

หน ้า 3169

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33228 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อิศราภรณ รัตนโยธิน ราคาที่เสนอ 5,000.00 06/12/2021
PR360006512 บาท
0019

33229 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

5,000.00

33230 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนกวรรณ จันทรพิทักษ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

33231 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิษพงษ ดีสุด ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0027

-

06/12/2021

PR360006512 0036

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฐิติวรรณ มีกุศล ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0061

-

33232 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณิชมน มีบุญ ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0053

-

33233 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รุงนภา นวลมะลัง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0056

-

33234 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริลักษณ ออนละมาย ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0034

-

หน ้า 3170

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33235 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร มะลิปรีดากุล ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
06/12/2021
PR360006512 0040

33236 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0060

-

33237 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซอเฟย ตาหยง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0038

-

33238 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดารารัตน ตันทวี ราคาที่เสนอ 15,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0033

-

33239 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน วงศนาค ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0059

-

33240 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันชยา สุราช ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0037

-

33241 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0057

-

หน ้า 3171

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33242 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญจรัตน ณัฐวิทยธัญญา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
06/12/2021
PR360006512 0058

33243 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0039

-

33244 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิน แซหาน ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0052

-

33245 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุขณิตณ จิตรจักร ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0035

-

33246 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราพร พื้นผาทองคํา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0054

-

33247 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริโสภา ตันเฮง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0055

-

33248 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท สวัสดิ์ชัย ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0041

-

หน ้า 3172

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33249 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทภา ควรหา ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 06/12/2021
PR360006512 0016

33250 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรชา พุชชงค ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0017

-

33251 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดลยา วงศมาก ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0023

-

33252 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรญา ทองปลิว ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0024

-

33253 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปาริฉัตร โอทาน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0051

-

33254 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี แกวมณี ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0030

-

33255 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริญญา เปรมใจ ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0050

-

หน ้า 3173

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33256 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤตปรียา แพทยนุเคราะห ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
06/12/2021
PR360006512 0047

33257 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา แดงพะยนต ราคาที่เสนอ 9,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0032

-

33258 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา บุญเขียน ราคาที่เสนอ 9,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0028

-

33259 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ ศิริพิพัฒน ราคาที่เสนอ 9,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0048

-

33260 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร นนทวงค ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0049

-

33261 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ฉัตรเงิน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0029

-

33262 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๑๒ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา สันทัสนะโชค ราคาที่เสนอ 9,000.00 06/12/2021
บาท

PR360006512 0031

-

หน ้า 3174

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33263 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนาวดี ปลื้มผล ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 06/12/2021
PR360006512 0014

33264 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรานันท เลิศเรือนแกว ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0022

-

33265 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุทัยวรรณ วัชวาทิน ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

06/12/2021

PR360006512 0013

-

33266 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชน จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๔)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชา วงศณรัตน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0021

-

33267 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ จันทะอุมเมา ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

06/12/2021

PR360006512 0018

-

33268 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
จํานวน ๓ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๔)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยาภรณ สังขเงิน ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 06/12/2021

PR360006512 0025

-

33269 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 7 วัน เพื่อรับ - สงอาจารย
กิตติพงษ มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลล
นรีเวช สําหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาพยาธิ
วิทยากายวิภาค ชั้นปที่ 3 วันที่ 8,9,15,19,22,23,29 ธันวาคม 2564

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง พจอ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท 07/12/2021

PR360006512 0068

-

หน ้า 3175

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33270 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ จํานวน 16 รายการ เพื่อใช
สําหรับการจัดโครงการตุงติ้งแทนใจ เชื่อมสายใยสหเวช รุน 1 (รหัส 63)
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 (งานพัสดุ)
33271 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล 91 จํานวน 3.330 ลิตร (เงินหมุน)

33272 ขออนุมัติจางเหมาบริการซอมมอเตอรปมน้ํา จํานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
888.00

99.10

8,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

888.00 เฉพาะเจาะจง แมประภาสังฆัณฑ ราคาที่เสนอ 888.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
09/12/2021
PR360006512 0080

99.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด(มหาชน) 09/12/2021
ราคาที่เสนอ 99.10 บาท

PR360006512 0081

-

10/12/2021

PR360006512 0082

-

11,615.00 เฉพาะเจาะจง ปริญญา โฟโตดิจิตอล,บริษัท ว.พานิช กรุป จํากัด 10/12/2021
(นักงานใหญ), รานรวยภัณฑลาน,บริษัท บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จํากัด,M BOX,คณะสหเชศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา,หจก.แตฮุยลง(สํานักงานใหญ)
ราคาที่เสนอ 11,615.00 บาท

PR360006512 0083

-

8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย ราคาที่เสนอ 8,800.00
บาท

33273 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ จํานวน 30 รายการ เพื่อใช
สําหรับการจัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน คณะสหเวชศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564

11,615.00

33274 ขออนุมัติจัดซื้อดอกไมธูปเทียนกํา จํานวน 4 กํา และดอกไมกํา จํานวน
6 กํา เพื่อใชสําหรับการจัดโครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลแกผูอุทิศ
รางกายเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม
2564

270.00

270.00 เฉพาะเจาะจง ราน Kalaya Florist ราคาที่เสนอ 270.00 บาท

13/12/2021

PR360006512 0090

-

33275 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อรับ - สง
พระภิกษุ มาประกอบพิธีทางศาสนา สําหรับการจัดโครงการทําบุญ
อุทิศสวนกุศลแกผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี ราคาที่เสนอ 500.00 บาท

13/12/2021

PR360006512 0091

-

หน ้า 3176

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33276 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการเพื่อใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 68449359 ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2564
(อ.มารุต)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,350.00

33277 ขออนุมัติจัดจางถายเอกสารและเขาเลม จํานวน 4 เลม เพื่อใชสําหรับ
การจัดโครงการฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 5 ประจําป
การศึกษา 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
(กุลธราสํารองจาย)

545.00

33278 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จํานวน 9 รายการ เพื่อใชสําหรับ
การปฏิบัติงานของอาจารยพุทธิดา (อาจารยใหม)

1,521.96

33279 ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการรถตู จํานวน 2 คัน เพื่อใชสําหรับการจัด
โครงการฝกปฏิบัติทางคลินิกในรายวิชากายภาพบําบัดระบบประสาท 2
ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 21มกราคม 2565 และวันที่ 24
มกราคม 2565 ณ ศูนยเวชศาสตรฟนฟู สวางนิวาส สภากาดชาดไทย
บางปู จ.สมุทรปราการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด ราคาที่เสนอ 15/12/2021
PR360006512 5,350.00 บาท
0094

545.00 เฉพาะเจาะจง ยลดา วรดิถี ราคาที่เสนอ 545.00 บาท

16/12/2021

PR360006512 0095

-

1,521.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ
1,521.96 บาท

20/12/2021

PR360006512 0108

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภูศรี ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

20/12/2021

PR360006512 0109

-

33280 ขออนุมัติคาจางซอมรางหนีบตูเปลี่ยนลอพรอมกุญแจล็อคตู จํานวน 1
งาน (งานพัสดุ)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนุมบางแสน อะลูมเนียม ราคาที่เสนอ 1,000.00 21/12/2021
บาท

PR360006512 0112

-

33281 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการสหเวชกาวหนา ป 65 กาวกระโดด วันที่
23 ธันวาคม 2565 (งานพัสดุ)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง COOL_BALLOON_SHOP ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

22/12/2021

PR360006512 0113

-

33282 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทิมา บุญปา ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 29/12/2021

PR360006512 0148

-

หน ้า 3177

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33283 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ เนตรสงคราม ราคาที่เสนอ 9,000.00 29/12/2021
PR360006512 บาท
0153

33284 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สลิลทิพย เรียงสันเทียะ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0159

-

33285 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาวรรณ สังขทอง ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0149

-

33286 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสการัตห สีหัวโทน ราคาที่เสนอ 5,000.00 29/12/2021
บาท

PR360006512 0151

-

33287 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมลรดา ขุนจอม ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

29/12/2021

PR360006512 0152

-

33288 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธินันท เผยกลาง ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

29/12/2021

PR360006512 0158

-

33289 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย จุราเพชร ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 29/12/2021

PR360006512 0160

-

หน ้า 3178

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33290 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มณตรา รัตนสกุลชล ราคาที่เสนอ 15,000.00 29/12/2021
PR360006512 บาท
0138

33291 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา อัมพานนท ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

29/12/2021

PR360006512 0156

-

33292 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา ทองเชื้อสาย ราคาที่เสนอ 15,000.00 29/12/2021
บาท

PR360006512 0157

-

33293 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา วิไลวรรณ ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 29/12/2021

PR360006512 0155

-

33294 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิวิณี อินไชยสี ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 29/12/2021

PR360006512 0142

-

33295 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สหัสดี ราคาที่เสนอ 15,000.00 29/12/2021
บาท

PR360006512 0139

-

33296 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร เสนาพันธ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR360006512 0140

-

หน ้า 3179

29/12/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33297 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อัครกุลกิตติ์ ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
29/12/2021
PR360006512 0145

33298 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรพรรณ โรจนติรนันท ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0144

-

33299 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางศคณา นวมเมือง ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0141

-

33300 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภชาณิณมุกต จินชาภา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0146

-

33301 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงคนาฏ พูลเปยม ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0143

-

33302 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม
พ.ศ.2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงวิทย แซเฮง ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 29/12/2021

PR360006512 0147

-

33303 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

PR360006512 0154

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรําพึง ค้ําชู ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

หน ้า 3180

29/12/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33304 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศรี ฟกกลัด ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
29/12/2021
PR360006512 0134

33305 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภรณ ศิริประกอบ ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0136

-

33306 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุภาพ พนมรัตน ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 29/12/2021

PR360006512 0133

-

33307 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ นามกร ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

29/12/2021

PR360006512 0137

-

33308 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทประชาชน ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษฐ สถิตสิรินิรันดร ราคาที่เสนอ 9,000.00 29/12/2021
บาท

PR360006512 0135

-

33309 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประเภทนักศึกษา ตําบลหนองขางคอก ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อภิญญา อินทรฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 5,000.00 29/12/2021
บาท

PR360006512 0150

-

33310 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชา 68030159 เทคนิคการศึกษาทางกลอง
จุลทรรศน (อ.จิรัฏฐ)

4,708.00

4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน จํากัด ราคาที่เสนอ 4,708.00 30/12/2021
บาท

PR360006512 0193

-

หน ้า 3181

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33311 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ปรเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรักษ บุญเกิด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
30/12/2021
PR360006512 0185

33312 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชในการเรียน
การสอนรายวิชา Lab Protein Immunodetection (อ.ปริญญาพร)

8,881.00

8,881.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอรด เมดิก ราคาที่เสนอ
8,881.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0192

-

33313 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 6 รายการ เพื่อใชในการเรียน
การสอนรายวิชา เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตวและรายวิชาการใช
สัตวทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย

15,648.75

15,648.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่เสนอ
15,648.75 บาท

30/12/2021

PR360006512 0183

-

33314 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอนของสาขากายภาพบําบัด
จํานวน 2 รายการ (งานพัสดุ)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน 20 บาท(บางพระ) ราคาที่เสนอ 2,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0195

-

33315 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา สําหรับนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

7,682.60

7,682.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด ราคาที่เสนอ
7,682.60 บาท

30/12/2021

PR360006512 0197

-

33316 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน จํานวน 4 รายการ
เพื่อใชในการเรียนการสอนทุกรายวิชา สําหรับนิสิตสาขาพยาธิวิทยา
กายวิภาค

20,340.00

20,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํากัด ราคาที่เสนอ
20,340.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0198

-

33317 ขออนุมัติจัดซื้อแกนกระดาษสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 160
มวน เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68333260
กายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียนเลือด 2 สําหรับนิสิตสาขา
กายภาพบําบัด ชั้นปที่ 3

3,000.00

30/12/2021

PR360006512 0184

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) ราคาที่
เสนอ 3,000.00 บาท

หน ้า 3182

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33318 ขออนุมัติจัดซื้อแอลกอฮอลและไซลีน จํานวน 3 รายการ เพื่อใชสําหรับ
27,306.40
การเรียนการสอนทุกรายวิชา สําหรับนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
27,306.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 30/12/2021
PR360006512 27,306.40 บาท
0196

33319 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สวรรณยา ขานสันเทียะ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0182

-

33320 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ วงษปาน ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0190

-

33321 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชฌา งามศิริ ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท 30/12/2021

PR360006512 0178

-

33322 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาพร นวลศิริ ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0180

-

33323 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนก อุดม ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0179

-

33324 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพันธ จงคูณกลาง ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0181

-

หน ้า 3183

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33325 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัสชนก ศรีศักดาภาพ ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
30/12/2021
PR360006512 0191

33326 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญารักษ ศรีทา ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0189

-

33327 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชกานต แกวโกมล ราคาที่เสนอ 15,000.00 30/12/2021
บาท

PR360006512 0187

-

33328 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน อารีย ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0188

-

33329 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมลพร แสงจันทร ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0175

-

33330 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวิษา ทรัพยอุดม ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0173

-

33331 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วิชญาพร ทองคํา ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0176

-

หน ้า 3184

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33332 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน บุญเกิด ราคาที่เสนอ 15,000.00 30/12/2021
PR360006512 บาท
0167

33333 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ นีซัง ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0168

-

33334 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร แกวนอย ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0171

-

33335 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพัทพ พนาวรัตม ราคาที่เสนอ 15,000.00 30/12/2021
บาท

PR360006512 0169

-

33336 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิรภพ งามกนก ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 30/12/2021

PR360006512 0170

-

33337 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผดิมพงศ ชุมชื่น ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0174

-

33338 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย มลศิลป ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท 30/12/2021

PR360006512 0172

-

หน ้า 3185

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33339 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟยะ มังประเสริฐ ราคาที่เสนอ 9,000.00 30/12/2021
PR360006512 บาท
0165

33340 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิมาภรณ กลิ่นมาลัย ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

30/12/2021

PR360006512 0163

-

33341 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา เลาะหมุด ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

30/12/2021

PR360006512 0186

-

33342 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธํารงคศักดิ์ ยะกบ ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 30/12/2021

PR360006512 0162

-

33343 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทระ ทัพสวัสดิ์ ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 30/12/2021

PR360006512 0164

-

33344 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐิกจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1
มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ประจําเดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ เทพกุญชร ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท 30/12/2021

PR360006512 0166

-

33345 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายการ เพื่อใชในการเรียน
การสอนรายวิชา 68030159 เทคนิคการศึกษาทางกลองจุลทรรศน (อ.
จิรัฎฐ)

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร (ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่เสนอ 30/12/2021
3,852.00 บาท

PR360006512 0194

-

30/12/2021

-

33346 ขอออนุมัติเสนอจางถายเอกสารเดือน ธ.ค64

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท จํากัด
หน ้า 3186

PR4300065120010

-

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33347 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
683.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

683.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน /ราคาที่เสนอ 683.50
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080065120002
01/12/2021 -

33348 สินคา(พาย-คุกกี้) จํานวน 1รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ /ราคาที่เสนอ 1,500.00บาท PR7080065120001

01/12/2021

-

-

33349 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 4 รายการ

6,060.48

6,060.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 6,060.48
บาท

PR7080065120003

03/12/2021

-

-

33350 วัตถุดิบ(เม็ดกาแฟและชาไทย) จํานวน 4 รายการ

24,100.00

24,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หอมไกล ชลบุรี จํากัด /ราคาที่เสนอ
24,100.00 บาท

PR7080065120009

07/12/2021

-

-

33351 สินคา(ไอศกรีมแทง)จํานวน 19 รายการ

14,722.13

14,722.13 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080065120008
14,722.13 บาท

07/12/2021

-

-

07/12/2021

-

-

PR7080065120006

07/12/2021

-

-

11,299.20

11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /ราคาที่ PR7080065120007
เสนอ 11,299.20 บาท

07/12/2021

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ /ราคาที่เสนอ 750.00 บาท PR7080065120005

07/12/2021

-

-

9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บานระบายสี เพนท โปรดักส จํากัด /ราคา PR7080065120010
ที่เสนอ 9,822.60 บาท

08/12/2021

-

-

33352 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

234.00

234.00 เฉพาะเจาะจง

33353 สินคา(คุกกี้) จํานวน 1 รายการ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท จตุรัตนชัยพร /ราคาที่เสนอ
750.00 บาท

33354 สินคา(น้ําดื่มและน้ําอัดลม) จํานวน 3 รายการ

33355 สินคา(พายคุกกี้) จํานวน 1 รายการ

33356 สินคา(สีน้ําและเฟรมผา+คาสง) จํานวน 2 รายการ

เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน
PR7080065120004
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด(มหาชน) /ราคา
ที่เสนอ 234.00 บาท

หน ้า 3187

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33357 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
875.25

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

875.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน/ราคาที่เสนอ 875.25
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080065120011
08/12/2021 -

33358 สินคา(พวงกุญแจปลาคละแบบ) จํานวน 1 รายการ

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม /ราคาที่เสนอ
18,000.00 บาท

PR7080065120012

08/12/2021

-

-

33359 สินคา(สัตวบีบ,เปาฟอง) จํานวน 2 รายการ

28,512.00

28,512.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม /ราคาที่เสนอ 28,512.00 PR7080065120013
บาท

09/12/2021

-

-

33360 สินคา(ซาลาเปาและขนมจีบไก) จํานวน 5 รายการ

8,782.56

8,782.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จํากัด /ราคาที่เสนอ 8,782.56
บาท

PR7080065120015

09/12/2021

-

-

33361 สินคา(ขนมเลย) จํานวน 6 รายการ

4,160.16

4,160.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีชัย เอ เอส แอนด ดี จํากัด /ราคาที่
เสนอ 4,160.16 บาท

PR7080065120014

09/12/2021

-

-

33362 สินคา(ไอศครีมแทง) จํานวน 14 รายการ

9,080.19

9,080.19 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080065120018
9,080.19 บาท

13/12/2021

-

-

33363 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

198.00

198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด(มหาชน) /ราคา PR7080065120020
ที่เสนอ 198.00 บาท

13/12/2021

-

-

33364 อุปกรณประกอบการขาย(ถุงพลาสติก+คาสง) จํานวน 1 รายการ

331.70

331.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชวงศพัฒนา(2545) จํากัด /ราคาที่เสนอ PR7080065120016
331.70 บาท

13/12/2021

-

-

33365 สินคา(เชลล็อก,สปอนเซอร,เนสกาแฟ,ถวย,กาแฟเบอรดี้,เอ็ม150)
จํานวน 6 รายการ

4,633.00

4,633.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) /ราคาที่
เสนอ 4,633.00 บาท

PR7080065120017

13/12/2021

-

-

33366 วัตถุดิบ(ครีมเทียม,นมขนจืด,ถวย,ซอสจิ๊กโฉว) จํานวน 4 รายการ

3,658.00

3,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) /ราคาที่
เสนอ 3,568.00 บาท

PR7080065120019

13/12/2021

-

-

หน ้า 3188

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33367 สินคา(ของเลน) จํานวน 3 รายการ

33368 สินคา(พวงกุญแจ) จํานวน 2รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
25,440.00

12,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข /ราคาที่เสนอ
25,440.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7080065120021
14/12/2021 -

12,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร /ราคาที่เสนอ 12,600.00
บาท

PR7080065120022

15/12/2021

-

-

33369 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ

775.25

775.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน /ราคาที่เสนอ
775.25 บาท

PR7080065120023

15/12/2021

-

-

33370 วัตถุดิบ(ตากลิ้ง) จํานวน 1 รายการ

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด /ราคาที่
เสนอ 450.00 บาท

PR7080065120024

17/12/2021

-

-

33371 สินคา(น้ําอัดลม) จํานวน 6 รายการ

11,112.05

11,112.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล จํากัด /ราคาที่ PR7080065120025
เสนอ บาท

20/12/2021

-

-

7,392.87

7,392.87 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080065120026
7,392.87 บาท

21/12/2021

-

-

33372 สินคา(ไอศกรีมแทง) จํานวน 13 รายการ

33373 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

198.00

198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด(มหาชน) /
ราคาที่เสนอ 198.00 บาท

PR7080065120027

22/12/2021

-

-

33374 สินคา(พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม) จํานวน 1 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /ราคาที่เสนอ
3,000.00 บาท

PR7080065120028

22/12/2021

-

-

33375 สินคา วัตถุดิบและอุปกรณการขาย จํานวน 13 รายการ

6,264.00

6,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) /ราคาที่
เสนอ 6,264.00 บาท

PR7080065120029

23/12/2021

-

-

773.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
PR7080065120030
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน /ราคาที่เสนอ 773.00
บาท

23/12/2021

-

-

33376 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ

773.00

หน ้า 3189

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33377 สินคา(ไอศกรีมแทง) จํานวน 22 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,887.48

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
11,887.48 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /ราคาที่เสนอ PR7080065120031
27/12/2021 บาท

33378 วัตถุดิบ(ขนมปง) จํานวน 1 รายการ

198.00

198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด(มหาชน)/ราคาที่ PR7080065120033
เสนอ 198.00 บาท

27/12/2021

-

-

33379 สินคา(พายคุกกี้) จํานวน 1 รายการ

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก จิตติวุฒิพงศ /ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท PR7080065120032

27/12/2021

-

-

775.25

775.25 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟูดรีเทล บจ. สาขาบางแสน
PR7080065120034
นางสาวธีรานุช ถิ่นกาญจน /ราคาที่เสนอ 775.25
บาท

29/12/2021

-

-

PR7000065110292

01/12/2021

-

-

PR7000065120006

02/12/2021

-

-

PR7000065120009

02/12/2021

-

-

33380 วัตถุดิบ(นมจืด,น้ําแข็ง) จํานวน 2 รายการ

33381 จางตรวจเช็คและซอมบํารุงถังอัดอากาศดําน้ํา จํานวน15 ใบ

33382 วัสดุไฟฟา และวิทยุ จํานวน 1 รายการ(หมอแปลงไฟ)

33383 วัสดุโฆษณา(จางพิมพไวนิพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที9่ ) จํานวน 1
รายการ

29,211.00

3,800.00

500.00

29,211.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบา เทคนิค เซอรวิส จํากัด /ราคาที่
เสนอ 29,211.00 บาท
3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงแอร /ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม /ราคาที่เสนอ 500.00
บาท

33384 วัสดุการเกษตร-อาหารสัตวน้ํา(ปลาทูแขก) จํานวน 1 รายการ

48,300.00

48,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท หงษออน /ราคาที่เสนอ
43,800.00 บาท

PR7000065120008

02/12/2021

-

-

33385 วัสดุการเกษตร(ไขไรน้ําเค็ม) จํานวน 1 รายการ

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทายตลาดการเกษตร /ราคาที่เสนอ
13,500.00 บาท

PR7000065120007

02/12/2021

-

-

PR7000065120010

02/12/2021

-

-

33386 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคารบอเนต) จํานวน 1 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพานิช /ราคาที่เสนอ 4,900.00 บาท

หน ้า 3190

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33387 วัสดุการเกษตร(อารทีเมีย) จํานวน 1 รายการ

33388 จางซอมแซมเครื่องทําความเย็น(เปลี่ยนชุดคอนเดนเซอร) จํานวน 1
เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,200.00

9,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบรรจงฟารม /ราคาที่เสนอ 1,080.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120013
02/12/2021 -

9,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน รุงแอร /ราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท

PR7000065120011

02/12/2021

-

-

33389 ของขวัญ ของที่ระลึก(กระเชาของขวัญ) จํานวน 20 ชุด

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุมประมงพื้นบานเรือเล็กอาวมะ, ศูนยการ
PR7000065120005
เรียนรูของชุมชนและผูสูงอายุบานจํารุง, ไทย
รุงเรือง, นางดวงกมล ชาญสมร, รานคาสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล /ราคาที่เสนอ 19,160.00
บาท

02/12/2021

-

-

33390 วัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่องพิมพ) จํานวน 2 รายการ

10,229.20

10,229.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี บิสซิเนส อิงค /ราคาที่
เสนอ 10,229.20 บาท

PR7000065120014

02/12/2021

-

-

33391 จางเปลี่ยนสุขภัณฑโถชักโครกหองน้ําหญิง จํานวน 2 หอง (บริการผูเขา
ชม) จากโถเด็ก เปนโถผูใหญ

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเมนท /ราคาที่
เสนอ 19,538.20 บาท

PR7000065120018

03/12/2021

-

-

33392 วัสดุการเกษตร(อาหารเม็ดปลากินพืช) จํานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานลี้ฮวดสุน /ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท

PR7000065120025

07/12/2021

-

-

33393 น้ําเค็มชองแสมสาร(พรอมคาขนสง)7/65 จํานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ บาท

PR7000065120024

07/12/2021

-

-

33394 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จํากัด /ราคาที่เสนอ 28,000.00 PO7000065120001
บาท

07/12/2021

-

-

33395 คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 22 เครื่อง
(ระยะเวลาที่เหลือ วันที่ 1-13 พย. 64)

10,963.33

10,963.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
10,963.33 บาท

08/12/2021

-

-

หน ้า 3191

PR7000065120036

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33396 วัสุการเกษตร จํานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

150.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชคาวัสดุ /ราคาที่เสนอ 146.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120027
08/12/2021 -

33397 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนตรรัตนะ สังขมาลย /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120083

13/12/2021

-

-

33398 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสรวี วัฒนะโชติ /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120082

13/12/2021

-

-

33399 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120078

13/12/2021

-

-

33400 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี คุมหอม /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120079

13/12/2021

-

-

33401 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี เมตตา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120081

13/12/2021

-

-

33402 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ คัมภิลานนท /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120052

13/12/2021

-

-

หน ้า 3192

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33403 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต พงษพิพัฒนวัฒนา /ราคาที่เสนอ PR7000065120047
13/12/2021 5,000.00 บาท

33404 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยธิดา อุมออง /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120048

13/12/2021

-

-

33405 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา ทองอินทร /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120049
บาท

13/12/2021

-

-

33406 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรปรีย ทวมพงษ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120050
บาท

13/12/2021

-

-

33407 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม)เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา เพ็งแจม /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120058
บาท

13/12/2021

-

-

33408 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สาชิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120053

13/12/2021

-

-

33409 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร สงวนพงษ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120054

13/12/2021

-

-

หน ้า 3193

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33410 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจิรา นาคเขียว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120055
13/12/2021 -

33411 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา จันทรขาว /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120057

13/12/2021

-

-

33412 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร เจริญผล /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065120056

13/12/2021

-

-

33413 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ มีคุณชอบ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120046
บาท

13/12/2021

-

-

33414 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราภา ฤกษเจ็ดณี /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120044

13/12/2021

-

-

33415 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทนันท นนทะโคตร /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120042

13/12/2021

-

-

33416 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา อุนสมัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120043

13/12/2021

-

-

หน ้า 3194

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33417 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร วรศิลปชัย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120041
13/12/2021 บาท

33418 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพชนก พุมสวัสดิ์ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120077

13/12/2021

-

-

33419 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวนากร ศุภวิชญ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120076
บาท

13/12/2021

-

-

33420 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาวัฒน สรอยทา /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120075

13/12/2021

-

-

33421 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ญาณิศา วัฒนะโชติ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120071

13/12/2021

-

-

33422 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลลิกา ลีบํารุง /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120074

13/12/2021

-

-

33423 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ อรัญวงค /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120065

13/12/2021

-

-

หน ้า 3195

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33424 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติกา ธรรมสนิท /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120066
13/12/2021 -

33425 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชวัลกร มาเมือง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120067
บาท

13/12/2021

-

-

33426 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติกานต หอมขจร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120068

13/12/2021

-

-

33427 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยนุช บุญให /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120069
บาท

13/12/2021

-

-

33428 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวัจนี ดีหมั่น /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120072

13/12/2021

-

-

33429 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศกร ตนสารี /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000065120070

13/12/2021

-

-

33430 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ อังศุสิงห /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120073
บาท

13/12/2021

-

-

หน ้า 3196

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33431 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลําภู ความเพียร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120064
13/12/2021 -

33432 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ่งแกว ดอกไม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120059

13/12/2021

-

-

33433 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญจิตร ดอกไม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120060

13/12/2021

-

-

33434 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ความเพียร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120061

13/12/2021

-

-

33435 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย จํานงควารี/ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120063

13/12/2021

-

-

33436 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม ไตรวงษ/ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120062

13/12/2021

-

-

33437 วัสดุการเกษตร(วัสดุ-อุปกรณดําน้ํา) จํานวน 1 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบา เทคนิค เซอรวิส จํากัด / ราคาที่
เสนอ 1,819.00 บาท

13/12/2021

-

-

หน ้า 3197

PR7000065120040

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33438 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (จางเพิ่มเติม) เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาษิตา กัญจนกุญชร/ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120120
14/12/2021 บาท

33439 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเยือน ผลงาม/ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065120085

14/12/2021

-

-

33440 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนุช โยงรัมย/ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120118

14/12/2021

-

-

33441 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตม งามเชย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120115
บาท

14/12/2021

-

-

33442 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ พรหมลัมภักดิ์ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120116

14/12/2021

-

-

33443 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร สุขเรือง /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120117

14/12/2021

-

-

33444 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก บุญสุข /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120126
บาท

14/12/2021

-

-

หน ้า 3198

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33445 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทอฝน สายรัตน /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065120121
14/12/2021 -

33446 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สอนบุญทอง /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120124

14/12/2021

-

-

33447 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานิกา คํานึงกิจ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120125
บาท

14/12/2021

-

-

33448 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต เชื้อจํารูญ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120122

14/12/2021

-

-

33449 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวกร สัตตารัมย /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065120123

14/12/2021

-

-

33450 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สุวรรณโชติ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120108
บาท

14/12/2021

-

-

33451 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ศึกษา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

14/12/2021

-

-

หน ้า 3199

PR7000065120103

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33452 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชิตา เย็นฉ่ํา /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120105
14/12/2021 -

33453 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกัญญา ธนะนาม /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120106

14/12/2021

-

-

33454 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย คงคะคิด /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120104

14/12/2021

-

-

33455 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา วงศสุบิน /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065120107

14/12/2021

-

-

33456 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณปพร ติระนาถวิทยากุล /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120113

14/12/2021

-

-

33457 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตอาภา การวิวัฒน /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120112

14/12/2021

-

-

33458 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตาภา วิรุฬหเกียรติ /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120110

14/12/2021

-

-

หน ้า 3200

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33459 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรานนท ภูประเสริฐ /ราคาที่เสนอ 5,000.00 PR7000065120111
14/12/2021 บาท

33460 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธพล โหมาต /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท PR7000065120114

14/12/2021

-

-

33461 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที1่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิสร ชลจิตต /ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000065120109

14/12/2021

-

-

33462 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน สุดสงวน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120100

14/12/2021

-

-

33463 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา ยิ่งวิวัฒนกุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120101

14/12/2021

-

-

33464 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ดันนอก /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120102
บาท

14/12/2021

-

-

33465 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสสร งามดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

14/12/2021

-

-

หน ้า 3201

PR7000065120091

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33466 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิภา เพงพิศ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120092
14/12/2021 บาท

33467 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิตา มะลิวัลย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120094
บาท

14/12/2021

-

-

33468 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิมพา เจริญรื่น /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120093

14/12/2021

-

-

33469 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา มัจฉาเกื้อ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120095

14/12/2021

-

-

33470 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวีณา นันทตา /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120096
บาท

14/12/2021

-

-

33471 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุโณทัย มั่งคั่ง /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120097
บาท

14/12/2021

-

-

33472 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทวี วงศซิ้ม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000065120090

14/12/2021

-

-

หน ้า 3202

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33473 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

33474 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

15,000.00

33475 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (จางเพิ่มเติม) เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อนุรักษชัยกิจ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษณ ประคอง /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120099
14/12/2021 -

PR7000065120098

14/12/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรสา คงคะคิด /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120089

14/12/2021

-

-

33476 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร อยูเย็น /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120084

14/12/2021

-

-

33477 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก แกวรุจิ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120086

14/12/2021

-

-

33478 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ รัตนพงศ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120087
บาท

14/12/2021

-

-

33479 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ผลงาม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120088

14/12/2021

-

-

หน ้า 3203

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33480 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปติณญาพร เหรเด็น /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120119
14/12/2021 -

33481 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปทมพร นาคมั่น /ราคาที่เสนอ 5,000.00
บาท

PR7000065120127

15/12/2021

-

-

33482 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทนักศึกษา
ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ขอวิจิตรไพศาล /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท

PR7000065120128

15/12/2021

-

-

33483 งานจางปรับปรุงทาสีคิ้วบัวขอบหนาตาง โดยรอบหอประชุม จํานวน 1
งาน

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนันท บุญมา /ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท PR7000065120131

16/12/2021

-

-

33484 วัสดุโฆษณา(จางพิมพปายสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด) จํานวน 1
รายการ ''โครงการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากรสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล'' ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

/ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000065120130

16/12/2021

-

-

33485 วัสดุพิธีสงฆ จํานวน 8 รายการ (โครงการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคลากร ภายสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ประจําป 2565) ในวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

/ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

PR7000065120129

16/12/2021

-

-

PR7000065120138

17/12/2021

-

-

PR7000065120149

19/12/2021

-

-

33486 วัสดุคอมพิวเตอร(อุปกรณกระจายสัญญาณ) จํานวน 1 รายการ

33487 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

800.00

15,000.00

800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ
5,000.00 บาท
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริอุมา สุขชวย /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

หน ้า 3204

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33488 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา พรมเต็ม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120147
19/12/2021 -

33489 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชุภา คงวัฒนะ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120146

19/12/2021

-

-

33490 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิราพร ทัศนิยม /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120145

19/12/2021

-

-

33491 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนนันท วิรัชกุล /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120150

19/12/2021

-

-

33492 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพิสิษฐ ยิ่งนิยม /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120152

19/12/2021

-

-

33493 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา วิเศษนาเรียง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120156

19/12/2021

-

-

33494 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พุทธพร พัดจีบ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120154

19/12/2021

-

-

หน ้า 3205

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33495 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

33496 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

33497 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปญฑารีย ธนานุรักษวงศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววินัทดา อธิวาศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120155
19/12/2021 -

PR7000065120153

19/12/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นงนุช อินทวงค /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120142

19/12/2021

-

-

33498 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร เอี่ยนเหล็ง /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120139
บาท

19/12/2021

-

-

33499 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานตนภัส แสนจันทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120140

19/12/2021

-

-

33500 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนาลิน ภวิศวีรภัทร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120143

19/12/2021

-

-

33501 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ ทิวะกะรินทร /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120141

19/12/2021

-

-

หน ้า 3206

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33502 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีโชค สุขชวย /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120144
19/12/2021 -

33503 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา วงวันดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120148

19/12/2021

-

-

33504 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบ
ใหม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร สครรัมย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120151
บาท

19/12/2021

-

-

33505 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริพรรณ จันทรเทศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120173

20/12/2021

-

-

33506 วัสดุงาานบาน จํานวน 2 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) /ราคาที่
เสนอ 776.00 บาท

PR7000065120157

20/12/2021

-

-

33507 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพชรพูล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120171

20/12/2021

-

-

33508 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา ทุงสวาง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120165

20/12/2021

-

-

หน ้า 3207

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33509 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา กมลเกษมวงศ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120172
20/12/2021 -

33510 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภิรมยา ชาภิรมย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120166

20/12/2021

-

-

33511 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี จวนใหม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120167
บาท

20/12/2021

-

-

33512 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120168

20/12/2021

-

-

33513 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน พุทธเจริญ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120169

20/12/2021

-

-

33514 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญาภรณ มกกงไผ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120170

20/12/2021

-

-

33515 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา ทาหิน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120175

20/12/2021

-

-

หน ้า 3208

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33516 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรวิพล ไชยวรรณ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120176
20/12/2021 บาท

33517 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภิญญา ปยะพิสุทธิ์ /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120159
บาท

20/12/2021

-

-

33518 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุเนตร แปนเดช /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120162

20/12/2021

-

-

33519 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา ศรีวิโรจน /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120160
บาท

20/12/2021

-

-

33520 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวดี เมืองฮาม /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120163

20/12/2021

-

-

33521 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11
เดือนธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย อายุเจริญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120161

20/12/2021

-

-

33522 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11
เดือนธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน บัวบาน /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120164

20/12/2021

-

-

หน ้า 3209

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33523 วัสดุคอมพิวเตอร(หมึกเครื่องพิมพ)Epson L3110 จํานวน 1 รายการ

33524 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
500.00

15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด /ราคาที่เสนอ PR7000065120158
20/12/2021 500.00 บาท

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อนุตตรีย พูลพินิจ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120174

20/12/2021

-

-

33525 ของรางวัล จํานวน 1 รายการ (โครงการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคลากร ภายสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ประจําป 2565) ในวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1,149.00

1,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จํากัด /
ราคาที่เสนอ 1,149.00 บาท

PR7000065120182

21/12/2021

-

-

33526 วัสดุไฟฟา จํานวน 2รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด(สาขาชะอํา) /ราคาที่ PR7000065120181
เสนอ 884.00 บาท

21/12/2021

-

-

PR7000065120178

21/12/2021

-

-

33527 น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเจาหนาที่รับ-สงหนังสือ(ประจําเดือน มกราคม
2565) จํานวน 1 รายการ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดวงศทรายทอง /ราคาที่เสนอ
400.00 บาท

33528 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด 100,000 BTU เปลี่ยนมอเตอร
คอยลเย็น จํานวน 1 งาน (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง ทรงศักดิ์แอร /ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท

PR7000065120187

22/12/2021

-

-

33529 สวาน ยี่หอ ZINSANO DP-13H2 13 มม. สีฟา-คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวา
เกณฑ (เงินรับฝากเงินรายได-คชจ. โลกใตทะเล)

7,190.00

7,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด/ราคาที่เสนอ
7,190.00 บาท

PR7000065120189

22/12/2021

-

-

33530 วัสดุกอสราง จํานวน 12 รายการ (วัสดุกอสราง จํานวน 12 รายการ (ใบ
เลื่อยจิ๊กซอว,กรรไกรตัดทอพีวีซี,สายรัดไฟฟา 3 รายการ, ดอกสวาน,
ตะปูตอกไม 3 ขนาด, แผนเจียร,แผนตัด,ปากกาจับงานเหล็ก) (เงินรับ
ฝากเงินรายได-คชจ.โลกใตทะเล)

3,811.00

3,811.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด/ราคาที่เสนอ
3,811.00 บาท

PR7000065120188

22/12/2021

-

-

33531 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120256

23/12/2021

-

-

หน ้า 3210

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33532 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพใจ บุญคอม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120255
23/12/2021 บาท

33533 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120253

23/12/2021

-

-

33534 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา ชื่นศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120254

23/12/2021

-

-

33535 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชระ จันทรสมุด /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120252

23/12/2021

-

-

33536 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ออนถาวร /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120257

23/12/2021

-

-

33537 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลธิดา เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120218

23/12/2021

-

-

33538 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจริญา ฟกแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120214

23/12/2021

-

-

หน ้า 3211

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33539 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภัสสร คงแกว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120217
23/12/2021 -

33540 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิยากรณ เกตุจิ๋ว /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120216
บาท

23/12/2021

-

-

33541 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโฉมฉาย อิ่มมาก /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120215
บาท

23/12/2021

-

-

33542 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภุมรินรัตน ทิพยยานุภาพ /ราคาที่เสนอ PR7000065120219
9,000.00 บาท

23/12/2021

-

-

33543 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลสวนของศูนยเรียนรูโลกใต
ทะเล บางแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 (เงินรับฝากเงินรายไดคชจ.โลกใตทะเล)

27,178.00

27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท แอนด เซอรวิสเซส PO7000065120002
จํากัด /ราคาที่เสนอ 27,178.00 บาท

23/12/2021

-

-

33544 คาจางเหมาปฏ บัติงานรักษาความปลอดภัยแกสถานที่ ทรัพยสิน ณ
ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล บางแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564

35,680.00

35,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด
จํากัด /ราคาที่เสนอ 35,6800.00 บาท

PO7000065120003

23/12/2021

-

-

33545 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรุดา กัญจนกุญชร /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120248
บาท

23/12/2021

-

-

33546 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน คงคาศรี /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

23/12/2021

-

-

หน ้า 3212

PR7000065120239

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33547 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวลี กาญจโนดิลก /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120244
23/12/2021 -

33548 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิมล ชาวภูเขียว /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120246

23/12/2021

-

-

33549 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท เชี่ยวกิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120241
บาท

23/12/2021

-

-

33550 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมออน /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120242
บาท

23/12/2021

-

-

33551 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุทธรักษ เสนานาค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120243
บาท

23/12/2021

-

-

33552 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัศพล นนศรีภักดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120240

23/12/2021

-

-

33553 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร วงษเสถียร /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120245
บาท

23/12/2021

-

-

หน ้า 3213

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33554 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ธีรธัชธนกร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120247
23/12/2021 -

33555 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ฉลองนันทชัย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120250

23/12/2021

-

-

33556 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ชี้แจง /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120249

23/12/2021

-

-

33557 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา มีดําเนิน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120251

23/12/2021

-

-

33558 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลันตา ก่ําสระนอย /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120202
บาท

23/12/2021

-

-

33559 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี บุญหอ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120205
บาท

23/12/2021

-

-

33560 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา บางประเสริฐ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

23/12/2021

-

-

หน ้า 3214

PR7000065120207

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33561 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษิกา วิไลสมสกุล /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120209
23/12/2021 -

33562 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริชาติ ชี่จี่ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120211

23/12/2021

-

-

33563 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ทองไถ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120210
บาท

23/12/2021

-

-

33564 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิษฐาน เดือนเพ็ญ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120204

23/12/2021

-

-

33565 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตตรา โหนงบัญฑิต /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120206

23/12/2021

-

-

33566 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติพันธ ผลานิสงค /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120203
บาท

23/12/2021

-

-

33567 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร สินถาวร /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

23/12/2021

-

-

หน ้า 3215

PR7000065120208

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33568 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
(จางเพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรีญา พูลสวัสดิ์ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120212
23/12/2021 -

33569 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม 2564
(จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยวัฒน ขําบุญ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120213

23/12/2021

-

-

33570 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทรกร การะภักดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120267
บาท

23/12/2021

-

-

33571 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา วนาภรณ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120259

23/12/2021

-

-

33572 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120258

23/12/2021

-

-

33573 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรา สุขิโต /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000065120264

23/12/2021

-

-

33574 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร คลองใจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120260
บาท

23/12/2021

-

-

หน ้า 3216

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33575 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนิตา คุมเดช /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120265
23/12/2021 บาท

33576 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย บุญคอม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120261
บาท

23/12/2021

-

-

33577 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลัญช ชัยบุตร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120263

23/12/2021

-

-

33578 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐบุรุษ จันทรวิโรจน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120262

23/12/2021

-

-

33579 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต ปญญาเหลือ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120266
บาท

23/12/2021

-

-

33580 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ ศิริวิโรจน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120268

23/12/2021

-

-

33581 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทกมล สาครรัตน /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120270

23/12/2021

-

-

หน ้า 3217

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33582 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธินี แกนมะสังข /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120269
23/12/2021 -

33583 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุรัสยา สุคันธกุล /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120227
บาท

23/12/2021

-

-

33584 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร บุญคลาย /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120226

23/12/2021

-

-

33585 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร ทิพยยานุภาพ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120220

23/12/2021

-

-

33586 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ศรีศฤงฆาร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120221

23/12/2021

-

-

33587 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยพรรณ จันทรเพ็ชร /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120228

23/12/2021

-

-

33588 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสา ปชัยนะ /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120222

23/12/2021

-

-

หน ้า 3218

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33589 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร บุญชม /ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท PR7000065120223
23/12/2021 -

33590 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหชัย พันธนสมบัติ /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120224

23/12/2021

-

-

33591 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง วาที่ ร.ต.หญิง รัชดาภรณ จันทา /ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท

PR7000065120225

23/12/2021

-

-

33592 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชาลีรัตน ใจภักดี /ราคาที่เสนอ 15,000.00
บาท

PR7000065120231

23/12/2021

-

-

33593 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกทิวา พินิจ /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120230
บาท

23/12/2021

-

-

33594 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร สนสกล /ราคาที่เสนอ 15,000.00 PR7000065120232
บาท

23/12/2021

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุกัลยาวดี ดอนศรี /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120237
บาท

23/12/2021

-

-

33595 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

หน ้า 3219

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33596 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจเรพร ชาติธนวัฒน /ราคาที่เสนอ 9,000.00 PR7000065120233
23/12/2021 บาท

33597 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาพร สวัสดิภูมิ /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120234

23/12/2021

-

-

33598 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิดา โรจนาประสิทธิ์กุล /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120235

23/12/2021

-

-

33599 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย พรมบุญ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120236

23/12/2021

-

-

33600 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือน
ธันวาคม 2564 (จางเพิ่มเติม)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยวรรณ รัตนธํารงพรรณ /ราคาที่เสนอ PR7000065120238
9,000.00 บาท

23/12/2021

-

-

33601 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา อิ้งทม /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

PR7000065120200

23/12/2021

-

-

33602 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศิริมงคล /ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท PR7000065120198

23/12/2021

-

-

หน ้า 3220

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33603 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพรชตรา อัคราวดีกุล /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR7000065120199
23/12/2021 -

33604 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทวี ขจรโชคชัย /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120197

23/12/2021

-

-

33605 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง พลอาสาสมัครเงินกอง มีแสวง /ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000065120196

23/12/2021

-

-

33606 จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชน
ทั่วไป ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งวดที่ 11 เดือนธันวาคม
2564 (จางเพิ่มเติม)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาติมา ถนอมเนื้อ /ราคาที่เสนอ 9,000.00
บาท

PR7000065120201

23/12/2021

-

-

33607 วัสดุการเกษตร(ตัวอยางสัตวน้ํา) จํานวน 2 รายการ

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000065120271

27/12/2021

-

-

33608 วัสดุโฆษณา จํานวน 4 รายการ

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม /ราคาที่เสนอ
5,400.00 บาท

PR7000065120272

29/12/2021

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณยจิรา ไชยภริพัฒน /ราคาที่เสนอ
33,000.00 บาท

PR7000065120273

29/12/2021

-

-

PR7000065120282

30/12/2021

-

-

33609 น้ําเค็มชองแสมสาร
เที่ยว

(พรอมคาขนสง)8/65 จํานวน 10

33610 วัสดุวิทยาศาสตร และการแพทย จํานวน 1 รายการ(ชุดตรวจATK)

6,600.00

นายพรรัตน แนบสนิท /ราคาที่เสนอ 1,400.00
บาท

6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด สาขา00007 /ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท

หน ้า 3221

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33611 ซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอร สีดํา ฟา เหลือง แดง สําหรับเครื่องตรวจ
วินิจฉัยการทํางานของหูชั้นกลาง
33612 ซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,500.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065100521
01/12/2564 -

9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR8000065110255

01/12/2564

-

-

33613 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065110734

01/12/2564

-

-

33614 ซื้อยา Meropenam 1 gm inj จํานวน 90 กลอง

93,465.00

93,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

PR8000065120001

01/12/2564

-

-

33615 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

72,500.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120002

01/12/2564

-

-

33616 ซื้อยา Desoxymethasone 0.25% 10 gm จํานวน 200 ขวด

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065120004

01/12/2564

-

-

33617 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml จํานวน 50 โหล

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065120005

01/12/2564

-

-

33618 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml จํานวน 500 ขวด

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120006

01/12/2564

-

-

33619 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab จํานวน 300 กลอง

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000065120007

01/12/2564

-

-

33620 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tab จํานวน 120 กลอง

81,600.00

81,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065120008

01/12/2564

-

-

หน ้า 3222

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33621 ซื้อยา Vitamin b12 500 mcg tab จํานวน 3000 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065120009
01/12/2564 -

33622 ซื้อยา Vitamin B 16 12 tab จํานวน 80 กลอง

49,648.00

49,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065120010

01/12/2564

-

-

33623 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml จํานวน 250 กลอง

88,750.00

88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120011

01/12/2564

-

-

33624 ซื้อยา Insulin Rt/NPH 30/70u/ml 3 ml จํานวน 250 กลอง

88,750.00

88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120012

01/12/2564

-

-

33625 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120013

01/12/2564

-

-

33626 ซื้อยา Meningococcal vaccine 0.5 ml จํานวน 5 vial

10,432.50

10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120014

01/12/2564

-

-

33627 ซื้อยา Donepezil 5 mg tab จํานวน 100 กลอง

41,944.00

41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120015

01/12/2564

-

-

33628 ซื้อยา HEPArin 5000 iu/ml inj 5 ml จํานวน 30 กลอง

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120016

01/12/2564

-

-

33629 ซื้อยา Insulin Aspart 100u/ml 3 ml จํานวน 80 กลอง

70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120017

01/12/2564

-

-

33630 ซื้อยา Ezetimibe 10+Atorvastatin 10 mg tab จํานวน 50 กลอง

40,660.00

40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120018

01/12/2564

-

-

หน ้า 3223

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33631 ซื้อยา Maxitrol ophth oint 3.5 gm จํานวน 50 หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,140.00

33632 ซื้อยา Cromoglycate 2% e.d 10 ml จํานวน 50 ขวด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120019
01/12/2564 -

4,001.80

4,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120020

01/12/2564

-

-

33633 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu cap จํานวน 60 กลอง

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065120021

01/12/2564

-

-

33634 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

38,850.00

38,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065120023

02/12/2564

-

-

33635 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000065120024

02/12/2564

-

-

33636 ซื้อถุงผากอส ขนาด 2.5 x 5.5” บรรจุ 1 ชิ้น ปลอดเชื้อ (Gauze หอ
สาย) จํานวน 1,000 ซอง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120025

02/12/2564

-

-

33637 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,053.00

94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120026

02/12/2564

-

-

33638 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จํานวน 3,120 ขวด

95,160.00

95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด

PR8000065120027

02/12/2564

-

-

33639 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120028

02/12/2564

-

-

33640 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

91,699.00

91,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120029

02/12/2564

-

-

หน ้า 3224

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33641 ซื้อ Serim Residual Peroxide Test Strips 1 x 100 จํานวน 3
bottle

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120030
02/12/2564 -

33642 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065120031

02/12/2564

-

-

33643 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065120032

02/12/2564

-

-

33644 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

67,800.00

67,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065120033

02/12/2564

-

-

33645 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065120034

02/12/2564

-

-

33646 ซื้อยา Peptamen 400 gm จํานวน 36 กระปอง

23,343.12

23,343.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120036

02/12/2564

-

-

33647 ซื้อพาเลทพลาสติก (แผนรองรับพลาสติก) จํานวน 30 อัน

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000065110681

03/12/2564

-

-

33648 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

16,440.00

16,440.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000065120044

03/12/2564

-

-

33649 ซื้อยา Acetone 450 ml จํานวน 30 ขวด , cocamidopropyl
betaine 5 kg จํานวน 1 ขวด , Sodium chloride 1 kg จํานวน 1
ขวด , Texapon N 80000 จํานวน 1 ขวด
33650 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tab จํานวน 50 กลอง

3,060.20

3,060.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000065120052

03/12/2564

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด

PR8000065120053

03/12/2564

-

-

หน ้า 3225

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33651 ซื้อ ชุดปองกันสารเคมี (PPE) จํานวน 500 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
80,250.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ดวานซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120054
03/12/2564 -

33652 ซื้อ Three Way Stopcock (RType) จํานวน 50 กลอง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120055

03/12/2564

-

-

33653 ซื้อยา Tears1 Lac Oph 10 ml จํานวน 600 ขวด

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

PR8000065120056

03/12/2564

-

-

33654 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120057

03/12/2564

-

-

33655 ซื้อ Disposable Breathing Circuit For Adult จํานวน 20 ชุด

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

PR8000065120058

03/12/2564

-

-

00/01/1900

00/01/1900

-

-

33656 ซื้อ 1.EXTENSION T Connector จํานวน 50 กลอง

0.00

33657 2.Perfucion 100 Cm จํานวน 1 กลอง

40,300.00

40,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิเซีย

PR8000065120059

03/12/2564

-

-

33658 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ดังบันทึก
ขอความแนบ

24,200.00

24,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120060

03/12/2564

-

-

33659 ซื้อ Disposable Hand Control Electrosurgical Pencil จํานวน
100 ชิ้น

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

PR8000065120061

03/12/2564

-

-

33660 ซื้อ Breathing Set T1 1.8M With Flow Sensor จํานวน 20 ชุด

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000065120062

03/12/2564

-

-

หน ้า 3226

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33661 ซื้อยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac จํานวน 100 กลอง

33662 ซื้อยา Paracetamol 120 mg/5 ml sus 60 ml จํานวน 300 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,215.00

2,250.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120063
03/12/2564 -

PR8000065120064

03/12/2564

-

-

33663 ซื้อยา Vitamin B complex tab จํานวน 100 box

21,935.00

21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065120065

03/12/2564

-

-

33664 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1 รายการ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

PR8000065120086

07/12/2564

-

-

33665 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120088

07/12/2564

-

-

33666 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

5,564.00

PR8000065120092

07/12/2564

-

-

33667 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

26,000.00

PR8000065120093

07/12/2564

-

-

33668 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

8,025.00

PR8000065120095

07/12/2564

-

-

33669 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120096

07/12/2564

-

-

33670 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120098

07/12/2564

-

-

5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 3227

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33671 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,380.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

33672 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 4 รายการ

27,331.80

27,331.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120101

07/12/2564

-

-

33673 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1รายการ

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120104

07/12/2564

-

-

33674 ซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟนไรสาย จํานวน 4 ชุด

66,340.00

66,340.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO8000065120018

07/12/2564

-

-

33675 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ

33,812.00

33,812.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO8000065120019

07/12/2564

-

-

33676 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ

18,200.00

18,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120020

07/12/2564

-

-

33677 จางทําโปสเตอรนําเสนองานวิชาการ 80*150 ซม. จํานวน 9 อัน

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000065120117

07/12/2564

-

-

33678 ซื้อ PROXIMA2 BASEPLATE 60MM 10/BOX จํานวน 3 แพค

3,434.70

3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120124

07/12/2564

-

-

4,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120100
07/12/2564 -

33679 ซื้อยา Micafungin na 50 mg injection จํานวน 28 vial

51,531.20

51,531.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120126

07/12/2564

-

-

33680 ซื้อพลาสเตอรกระดาษ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120127

07/12/2564

-

-

หน ้า 3228

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33681 ซื้อ เดอรมาติกอัลตราเจล 15 กรัม จํานวน 30 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,050.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120129
07/12/2564 -

33682 ซื้อยา Rocuronium bromide 50 mg/5 ml inj จํานวน 10 กลอง

15,515.00

15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120130

07/12/2564

-

-

33683 ซื้อ หนากาก N95 รุน 1870 (20ชิ้น/กลอง) จํานวน 75 กลอง

97,905.00

97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120131

07/12/2564

-

-

2,442.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120132

07/12/2564

-

-

33684 ซื้อยา Vitamin B1 100 mg/1 ml inj amp จํานวน 30 กลอง , Cc
Medroxyprogesterone 150 mg/3 ml injection จํานวน 200 vial

2,442.00

33685 ซื้อ 1.ผากอสพับ 2''x2'' 8 ชั้น จํานวน 500 หอ 2.ผากอสพับ 4''x4'' 8
ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ จํานวน 1,050 ซอง

30,750.00

30,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120133

07/12/2564

-

-

33686 ซื้อ 1.สําลีมวน ขนาด 450 กรัม จํานวน 120 มวน 2.TOP DRESSING
(GAUZE) 4''x6'' จํานวน 4,000 ชิ้น

27,400.00

27,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120134

07/12/2564

-

-

33687 ซื้อ 1.สําลีกอน ขนาด 0.35 กรัม (บรรจุ 450 กรัม) จํานวน 120 หอ 2.
สําลีกอน ขนาด 1.40 กรัม (บรรจุ 450 กรัม) จํานวน 120 หอ

22,800.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120135

07/12/2564

-

-

33688 ซื้อ 1.หมวกสีเขียว จํานวน 10,000 ใบ 2.เอี๊ยมพลาสติก จํานวน 4,000
ตัว

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065120136

07/12/2564

-

-

33689 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120137

07/12/2564

-

-

33690 ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 18,089 ลบ.ม

96,776.15

96,776.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000065120138

07/12/2564

-

-

หน ้า 3229

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33691 ซื้อ Redon Bottle 400 cc. จํานวน100 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120139
07/12/2564 -

33692 ซื้อ 1.IV.Catheter Safelet cath 18Gx1 1/4 (50อัน/กลอง) จํานวน
20 กลอง 2. IV.Catheter Safelet cath 22Gx1 (50อัน/กลอง)
จํานวน 50 กลอง

32,207.00

32,207.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120140

07/12/2564

-

-

33693 ซื้อ เข็มฉีดยา NIPRO 18Gx1 1/2 '' (100อัน/กลอง) จํานวน 200 กลอง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120141

07/12/2564

-

-

33694 ซื้อ 1.ชุดใหเลือดแบบ 03-BS จํานวน 400 ชุด 2.ชุดถุงปสสาวะแบบ
1603 (เดรนลาง) จํานวน 1,000 ชุด

26,600.00

26,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000065120142

07/12/2564

-

-

33695 ซื้อยา Hepatitis A720 iu/ml + B20 mcg/ml (1 ml/prefilled syr)
จํานวน 30 prefilled syr

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120145

08/12/2564

-

-

33696 ซื้อยา Neostigmine 2.5 mg/1 ml inj จํานวน 300 amp ,
Diazepam (บจ4) 2 mg จํานวน 4 ขวด , Dicloxacillin 250 mg cap
จํานวน 40 กลอง

27,401.36

27,401.36 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065120146

08/12/2564

-

-

33697 ซื้อยา Lamivudine 150 mg tab จํานวน 200 ขวด

37,440.00

37,440.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065120147

08/12/2564

-

-

33698 ซื้อยา MORPhine 10 mg/1 ml inj จํานวน 200 กลอง

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000065120148

08/12/2564

-

-

33699 ซื้อยา Pethidine (ยส2) 50 mg/1 ml จํานวน 50 box

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000065120149

08/12/2564

-

-

PR8000065120150

08/12/2564

-

-

33700 ซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg tab (sulfin) ฉร. จํานวน 10 กลอง

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด

หน ้า 3230

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33701 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj จํานวน 10 กลอง

33702 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,500.00

87,686.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

87,686.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120151
08/12/2564 -

PR8000065120153

08/12/2564

-

-

33703 ซื้อยา Povidone lodine Soln 30 ml จํานวน 300 ขวด

3,531.00

3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065120154

08/12/2564

-

-

33704 ซื้อยา Me TROnidazole 400 mg tab จํานวน 10 กลอง

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065120155

08/12/2564

-

-

33705 ซื้อยา Triamcinolone 40 mg/1 ml inj จํานวน 200 vial

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

PR8000065120156

08/12/2564

-

-

33706 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

98,440.00

98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120157

08/12/2564

-

-

33707 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

78,324.00

78,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120158

08/12/2564

-

-

PR8000065120159

08/12/2564

-

-

33708 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj จํานวน 5 กลอง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

33709 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

12,375.00

12,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000065120160

08/12/2564

-

-

33710 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120161

08/12/2564

-

-

หน ้า 3231

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33711 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears จํานวน 650 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,588.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120162
08/12/2564 -

33712 ซื้อยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr จํานวน 60 ขวด

8,089.20

8,089.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120163

08/12/2564

-

-

33713 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream จํานวน 600 กลอง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120164

08/12/2564

-

-

33714 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120165

08/12/2564

-

-

33715 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj จํานวน 20 กลอง

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120166

08/12/2564

-

-

33716 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule จํานวน 30 ขวด

18,000.08

18,000.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120167

08/12/2564

-

-

33717 ซื้อยา Racecadotril 30 mg pwd จํานวน 30 กลอง

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120168

08/12/2564

-

-

33718 ซื้อยา anoro Ellipta 62.5/25 mcg inhaler จํานวน 60 กลอง

52,965.00

52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120169

08/12/2564

-

-

33719 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml จํานวน 50 กลอง

27,980.50

27,980.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120170

08/12/2564

-

-

33720 ซื้อ 1.MEPILEX AG 20x50CM 2PC/PK จํานวน 2 กลอง 2.MEPILEX
AG 10x10CM 5PC/PK จํานวน 12 กลอง

37,664.00

37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120171

08/12/2564

-

-

หน ้า 3232

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33721 ซื้อยา D 5 W 1000 ml จํานวน 100 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120172
08/12/2564 -

33722 ซื้อ WALKER จํานวน 24 ตัว

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000065120173

08/12/2564

-

-

33723 ซื้อ 1.กระบอกฉีดยา NIPRO LS 5ML (100อัน/กลอง) จํานวน 200
กลอง 2.เข็มฉีดยา NIPRO 26Gx1'' (100อัน/กลอง) จํานวน 200 กลอง

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120174

08/12/2564

-

-

33724 ซื้อ Q-BAC 2A (SWABSTICKS) จํานวน 10 ลัง (1ลัง/10กลอง)

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด

PR8000065120175

08/12/2564

-

-

33725 ซื้อ 1.LS Support (L) จํานวน 24 ชิ้น 2.LS Support (M) จํานวน 24
ชิ้น 3.LS Support (XL) จํานวน 24 ชิ้น 4.Arm Sling (L) จํานวน
100 ชิ้น

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

PR8000065120176

08/12/2564

-

-

33726 ซื้อ ชุดใหน้ําเกลือ 02-BW แอรสั้น จํานวน 5,000 ชุด

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000065120177

08/12/2564

-

-

33727 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการตามบันทึก
ขอความแนบ

32,480.00

32,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000065120178

08/12/2564

-

-

33728 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR8000065120183

09/12/2564

-

-

33729 ซื้อยา Benzoyl peroxide 2.5% 10 gm จํานวน 36 หลอด ,
Tretinoin 0.05% cream 10 gm จํานวน 24 หลอด

2,876.16

2,876.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120197

09/12/2564

-

-

33730 ซื้อยา Lidocaine 25 mg+Prilocaine 25 mg 30 gm จํานวน 10
กลอง

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065120198

09/12/2564

-

-

หน ้า 3233

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33731 ซื้อยา Testosterone 40 mg cap จํานวน 30 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,250.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120199
09/12/2564 -

33732 ซื้อยา Quetiapine 200 mg tab จํานวน 15 กลอง

8,460.00

8,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000065120200

09/12/2564

-

-

33733 ซื้อยา Lidocaine 10% 50 gm จํานวน 20 ขวด

5,580.00

5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065120201

09/12/2564

-

-

33734 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 3500 ขวด

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120203

09/12/2564

-

-

33735 ซื้อยา D 5 S 1000 ml จํานวน 600 ถุง

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120204

09/12/2564

-

-

33736 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 500 ถุง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120205

09/12/2564

-

-

33737 ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tab จํานวน 60
กลอง

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120206

09/12/2564

-

-

33738 ซื้อยา Rivastigmine 9.5 mg/24 hr จํานวน 20 BOX

40,800.00

40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120207

09/12/2564

-

-

33739 ซื้อยา Terramycin ophth oint 3.5 gm จํานวน 2 กลอง

33740 ซื้อยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj จํานวน 50 กลอง

4,365.60

4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120214

13/12/2564

-

-

48,471.00

48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120215

13/12/2564

-

-

หน ้า 3234

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33741 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj จํานวน 48 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
16,332.48

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

16,332.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120216
13/12/2564 -

33742 ซื้อยา Valsartan 160+AMLodipine 5 mg tab จํานวน 300 กลอง

59,706.00

59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120218

13/12/2564

-

-

33743 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 50
กลอง

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120219

13/12/2564

-

-

4,365.60

4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120220

13/12/2564

-

-

33745 ซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/gm oint 30 gm จํานวน 30 หลอด

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120221

13/12/2564

-

-

33746 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab จํานวน 2 กลอง

67,998.50

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120222

13/12/2564

-

-

33747 ซื้อยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml prefilled inj จํานวน 20 กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120223

13/12/2564

-

-

33748 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

39,547.20

39,547.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120224

13/12/2564

-

-

33749 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจาหนาที่

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด

PR8000065120226

13/12/2564

-

-

PR8000065120227

13/12/2564

-

-

33744 ซื้อยา Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml จํานวน 60 ขวด

33750 ซื้อเกลือบริสุทธิ์

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี (พนัสนิคม)

หน ้า 3235

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33751 ซื้อถุงผาละลายน้ํา

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120228
13/12/2564 -

33752 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

79,180.00

79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120229

13/12/2564

-

-

33753 ซื้อผงซักฟอก นํายาปรับผานุม

32,635.00

32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120230

13/12/2564

-

-

33754 ซื้อยา Ciprofloxacin 500 mg tab จํานวน 60 กลอง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

PR8000065120232

14/12/2564

-

-

33755 ซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน
5 เครื่อง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000065120233

14/12/2564

-

-

33756 ซื้อDispose Biopsy Forceps 1.8 mm x 120 cm.

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000065120236

14/12/2564

-

-

33757 ซื้อ 9103-Ioban 23x17 จํานวน 10 กลอง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120237

14/12/2564

-

-

33758 ซื้อวัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญชูเฮาส

PR8000065120238

14/12/2564

-

-

33759 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด ซี เทรดดิ้ง 888 จํากัด

PR8000065120240

14/12/2564

-

-

PR8000065120241

14/12/2564

-

-

33760 ซื้อ เข็มฉีดยา ''NIPRO''24Gx1'' (100อัน/กลอง) จํานวน 100 กลอง

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

หน ้า 3236

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33761 ซื้อ 1.Glove (Protexis) #6.0 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง 2.Glove
(Protexis) #6.5 ไมมีแปง จํานวน 40 กลอง
33762 ซื้อ FIXOMULL STRETCH 5cmx10m จํานวน 36 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
48,000.00

6,355.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

6,355.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120242
14/12/2564 -

PR8000065120243

14/12/2564

-

-

33763 จางทําสมุด ยส.5 (ใบสั่งจายยาเสพติดใหโทษประเภท 2 เคมี 2 ชั้น)
จํานวน 200 เลม

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟค จํากัด

PR8000065120244

15/12/2564

-

-

33764 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,500.00

86,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120245

15/12/2564

-

-

PR8000065120255

15/12/2564

-

-

33765 ซื้อยา Succinylcholine 500 mg inj (Suxamethonium) จํานวน 30
vial , Acetazolamide 250 mg tab (Diamox) จํานวน 5 กลอง

5,759.00

5,759.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

33766 ซื้อยา Rabies serum 1000iu/5 ml inj จํานวน 15 กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

PR8000065120256

15/12/2564

-

-

33767 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tab จํานวน 60 กลอง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000065120258

15/12/2564

-

-

33768 ซื้อยา Flupentixol 0.5+Melitracen 10 mg tab จํานวน 40 กลอง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120259

15/12/2564

-

-

33769 ซื้อยา Methotrexate 2.5 mg tab จํานวน 100 กลอง

59,000.00

59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000065120260

15/12/2564

-

-

33770 ซื้อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml จํานวน 120 กลอง

85,800.00

85,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120261

15/12/2564

-

-

หน ้า 3237

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33771 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj จํานวน 200 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,910.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120262
15/12/2564 -

33772 ซื้อยา Tenofovir Alafenamide fumarate 25 mg จํานวน 50 กลอง

13,550.00

13,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065120263

15/12/2564

-

-

33773 ซื้อยา Water for injection 10 ml จํานวน 10000 amp

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000065120266

15/12/2564

-

-

33774 ซื้อยา Methylprednisolone 1 gm inj จํานวน 50 vial

69,500.00

69,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด

PR8000065120267

15/12/2564

-

-

33775 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap (Omacor) จํานวน 35
กลอง

27,871.79

27,871.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120268

16/12/2564

-

-

33776 ซื้อยา Infant Food PmPD จํานวน 12 กระปอง

2,311.20

2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120269

16/12/2564

-

-

33777 ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj จํานวน 10 vial

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120270

16/12/2564

-

-

33778 ซื้อยา HPV vaccine 9-Valent 0.5 ml prefilled syr จํานวน 6
prefilled syr

32,806.20

32,806.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120271

16/12/2564

-

-

33779 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab จํานวน 160 กลอง

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120272

16/12/2564

-

-

33780 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tab จํานวน 100 กลอง

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120273

16/12/2564

-

-

หน ้า 3238

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33781 ซื้อยา Alverine+Simethicone 300 mg tab จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
22,042.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120274
16/12/2564 -

33782 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120275

16/12/2564

-

-

33783 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

67,196.00

67,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120276

16/12/2564

-

-

33784 ซื้อยา Calcipotriol+Bet.dipro. 15 gm จํานวน 60 หลอด

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120277

16/12/2564

-

-

33785 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

89,987.00

89,987.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120278

16/12/2564

-

-

33786 ซื้อยา Mosapride 5 mg tab จํานวน 50 กลอง

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120279

16/12/2564

-

-

33787 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg cap จํานวน 30 ขวด

99,750.11

99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120281

16/12/2564

-

-

33788 ซื้อยา Vardenafil 20 mg tab จํานวน 10 กลอง

14,423.60

14,423.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120282

16/12/2564

-

-

33789 ซื้อยา Yeast S.boulardii 282.5 mg จํานวน 50 กลอง

12,733.00

12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120283

16/12/2564

-

-

33790 ซื้อยา Pantoprazole 40 mg inj จํานวน 500 vial

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120284

16/12/2564

-

-

หน ้า 3239

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33791 ซื้อยา CAPD 17 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml จํานวน 60 ถุง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
8,520.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120285
16/12/2564 -

5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065120286

16/12/2564

-

-

33792 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5,400.00

33793 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120287

16/12/2564

-

-

33794 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120288

16/12/2564

-

-

33795 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120293

17/12/2564

-

-

33796 จางทําวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ

42,378.42

42,378.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

PO8000065120032

17/12/2564

-

-

33797 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 6 เครื่อง

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PO8000065120031

17/12/2564

-

-

PR8000065120299

17/12/2564

-

-

33798 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

7,800.30

7,800.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

33799 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000065120300

17/12/2564

-

-

33800 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000065120301

17/12/2564

-

-

หน ้า 3240

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33801 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
68,107.64

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

68,107.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120302
17/12/2564 -

33802 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

19,320.00

19,320.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000065120303

17/12/2564

-

-

33803 ซื้อ Spinal Needle 27g 25/box จํานวน 10 กลอง

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120304

17/12/2564

-

-

33804 ซื้อ Vacutainer Flashback Needle 22Gx1 จํานวน 25 กลอง

5,082.50

5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120305

17/12/2564

-

-

33805 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยื์จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

39,001.50

PR8000065120306

17/12/2564

-

-

39,001.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

33806 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด

PR8000065120333

20/12/2564

-

-

33807 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จํากัด

PR8000065120334

20/12/2564

-

-

33808 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

PR8000065120335

20/12/2564

-

-

33809 ซื้อยา Lidocaine 2% 100 ml จํานวน 15 ขวด

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065120345

20/12/2564

-

-

33810 ซื้อยา Podophylline paint 25% 15 ml จํานวน 24 ขวด ,
Ammonia 30 ml bot จํานวน 1 โหล

7,183.71

7,183.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

20/12/2564

-

-

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

หน ้า 3241

PR8000065120346

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33811 ซื้อยา Rabies IG 300 iu/2 ml inj จํานวน 50 vial

33812 ซื้อยา Flunarizine 5 mg cap จํานวน 30 กลอง

33813 ซื้อยา Piperacillin 4+Tazobactam 0.5 g ing จํานวน 1000 vial

33814 ซื้อแบตเตอรี่ สําหรับตูอบเด็ก จํานวน 1 กอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
96,300.00

9,000.00

90,950.00

3,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120347
20/12/2564 -

PR8000065120348

20/12/2564

-

-

PR8000065120349

20/12/2564

-

-

PR8000065120350

20/12/2564

-

-

33815 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

84,162.00

84,162.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000065120354

20/12/2564

-

-

33816 ซื้อ กระดาษเช็ดมือ จํานวน 80 ลัง

72,000.73

72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120355

20/12/2564

-

-

33817 ซื้อ HP 78A Black Toner For P1566/P1606/1536 จํานวน 12
กลอง

39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000065120356

20/12/2564

-

-

33818 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 200 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000065120358

21/12/2564

-

-

PR8000065120359

21/12/2564

-

-

PR8000065120360

21/12/2564

-

-

33819 ซื้อยา Rivaroxaban 2.5 mg tab (Xarelto2.5) จํานวน 5 กลอง

6,548.40

33820 ซื้อยา CAPD Baxter (2.5% Dex Low Cal) 2000 ml จํานวน 20
กลอง

17,098.60

6,548.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

17,098.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หน ้า 3242

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33821 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml 5 ml จํานวน 100 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
17,120.00

33822 ซื้อยา Micafungin na 50 mg injection จํานวน 6 vial

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

17,120.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120361
21/12/2564 -

11,042.40

11,042.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120368

22/12/2564

-

-

33823 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dex Low Cal) 2000 ml จํานวน 20
กลอง

17,098.60

17,098.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120369

22/12/2564

-

-

33824 ซื้อยา Clindamycin 300 mg cap จํานวน 50 กลอง

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065120370

22/12/2564

-

-

33825 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab จํานวน 120 กลอง

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120371

22/12/2564

-

-

33826 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg tab จํานวน 30 กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

PR8000065120372

22/12/2564

-

-

33827 ซื้อยา Lorazepam 0.5 mg tab จํานวน 30 กลอง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120373

22/12/2564

-

-

33828 ซื้อยา Lithium carbonate 300 mg cap จํานวน 5 กลอง ,
Simethicone 40 mg/0.6 ml drop 15 ml จํานวน 20 ขวด

5,050.40

5,050.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

PR8000065120374

22/12/2564

-

-

33829 ซื้อยา Calcium carbonate 600 mg tab จํานวน 100 กลอง

19,100.00

19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000065120375

22/12/2564

-

-

33830 ซื้อยา Calcitonin spray 200iu/d 14d จํานวน 30 ขวด

31,297.50

31,297.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

PR8000065120376

22/12/2564

-

-

หน ้า 3243

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33831 ซื้อยา Hydralazine 25 mg tab จํานวน 100 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,000.00

33832 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg cap จํานวน 60 กลอง

25,936.80

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120378
22/12/2564 -

25,936.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120379

22/12/2564

-

-

33833 ซื้อยา Zinc paste 5 gm จํานวน 30 โหล

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065120380

22/12/2564

-

-

33834 ซื้อยา DOBUtamine 250 mg/20 ml inj โตบู จํานวน 20 vial

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

PR8000065120381

22/12/2564

-

-

33835 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120382

22/12/2564

-

-

33836 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120 dose จํานวน 300
กลอง

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120384

22/12/2564

-

-

33837 ซื้อยา Empagliflozin 25 mg + Linagliptin 5 mg film-coated tab
จํานวน 30 กลอง

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120385

22/12/2564

-

-

33838 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 2 รายการ

13,900.00

13,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120041

23/12/2564

-

-

33839 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 2 รายการ

41,700.00

41,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120042

23/12/2564

-

-

PR8000065120391

23/12/2564

-

-

33840 ซื้อวัสดุตาง ๆ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

หน ้า 3244

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33841 ถุงมือ Swap

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
1,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120392
23/12/2564 -

33842 ซื้อDiasafe plus filter จํานวน 18 ชิ้น , Hemoflow HDF100S
จํานวน 36 ชิ้น

84,960.00

84,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065120395

23/12/2564

-

-

33843 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

79,875.00

79,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065120397

23/12/2564

-

-

33844 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด

PR8000065120404

23/12/2564

-

-

33845 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

96,750.00

96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000065120043

23/12/2564

-

-

33846 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 6 รายการ

31,800.00

31,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120044

23/12/2564

-

-

33847 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tab จํานวน 350 กลอง

92,750.00

92,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120416

23/12/2564

-

-

33848 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑและวัสดุ จํานวน 4 รายการ

10,505.02

10,505.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR8000065120417

23/12/2564

-

-

33849 ซื้อ 1.HF Mepilex 20x20 cm.จํานวน 2 กลอง 2.HF Mepilex
10x10 cm. จํานวน 12 กลอง

16,264.00

16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120421

23/12/2564

-

-

33850 ซื้อ 1. FIXOMULL STRETCH 10CMx10CM จํานวน 50 กลอง 2.
FIXOMULL STRETCH 15CMx10CM จํานวน 24 กลอง

30,845.96

30,845.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120422

23/12/2564

-

-

หน ้า 3245

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33851 ซื้อ 1.TEGADERM 6x7cm จํานวน 50 กลอง 2. TEGADERM
4.4x4.4cm จํานวน 12 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
56,934.70

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

56,934.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120423
23/12/2564 -

33852 ซื้อ ACCU-CHEK INSTANT 100CT APAC จํานวน 50 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120424

23/12/2564

-

-

33853 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120426

24/12/2564

-

-

33854 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

87,472.50

87,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120427

24/12/2564

-

-

33855 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

3,370.50

PR8000065120428

24/12/2564

-

-

3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

33856 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด

PR8000065120429

24/12/2564

-

-

33857 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26,652.00

26,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000065120430

24/12/2564

-

-

33858 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

18,200.00

18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000065120431

24/12/2564

-

-

33859 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

PR8000065120433

24/12/2564

-

-

33860 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

41,524.00

41,524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด

PR8000065120434

24/12/2564

-

-

หน ้า 3246

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33861 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

33862 ซื้อ HEPA Filter จํานวน 200 ชิ้น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
17,400.00

30,000.00

33863 ซื้อ 1. Futuro Comfort Knee Support,XL จํานวน 24 ชิ้น

33864 2. Futuro Performance Knee Stabilizer จํารสร 12 ชิ้น

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120437
24/12/2564 -

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120441

24/12/2564

-

-

00/01/1900

00/01/1900

-

-

PR8000065120442

24/12/2564

-

-

00/01/1900

00/01/1900

-

-

0.00

16,050.00

33865 ซื้อ 1.ใบมีดผาตัดสแตนเลส surgeon เบอร 11 จํานวน 12 กลอง

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

0.00

33866 2.ใบมีดผาตัดสแตนเลส surgeon เบอร 15 จํานวน 12 กลอง

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120443

24/12/2564

-

-

33867 ซื้อ วัสดุวอทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065120444

24/12/2564

-

-

33868 ซื้อ Ioban EZ 10/BOX จํานวน 10 กลอง

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120445

24/12/2564

-

-

33869 ซื้อ ตัวกรอง B/V Electro มี PORT ปลอดเชื้อ จํานวน 500 ชิ้น

22,502.10

22,502.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120446

24/12/2564

-

-

33870 ซื้อ แผนปองกันผิว ชนิดยืดหยุนมีวงขนาด 70 มม. จํานวน 10 กลอง

13,803.00

13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120447

24/12/2564

-

-

หน ้า 3247

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33871 ซื้อ 1.OPSITE POST-OP 6.5cmx5cm จํานวน 6 กลอง 2.OPSITE
POST -OP 9.5cmx8.5cm จํานวน 10 กลอง
33872 ซื้อ แอลกอฮอลชนิดน้ําสําหรับทําความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 1200
ml. จํานวน 60 ถุง
33873 ซื้อยา Glucose 50% 50 ml จํานวน 600 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
20,330.00

30,000.00

9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120448
24/12/2564 -

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000065120449

24/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120450

24/12/2564

-

-

33874 จัดหาวัสดัเพื่อใชในพิธีพระราชปริญญาบัตร

24,676.00

24,676.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065120471

27/12/2564

-

-

33875 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนมกราคม 2565

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000065120049

29/12/2564

-

-

33876 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

98,172.50

98,172.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120475

29/12/2564

-

-

33877 จัดจางติดตั้งผามาน จํานวน 3 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮัลโล เคอรเทน

PO8000065010002

04/01/2565

-

-

33878 ซื้อหมึกเครื่องพิมพเลเซอร สีดํา ฟา เหลือง แดง สําหรับเครื่องตรวจ
วินิจฉัยการทํางานของหูชั้นกลาง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000065100521

01/12/2564

-

-

33879 ซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR8000065110255

01/12/2564

-

-

PR8000065110734

01/12/2564

-

-

33880 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

หน ้า 3248

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33881 ซื้อยา Meropenam 1 gm inj จํานวน 90 กลอง

33882 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
93,465.00

72,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

93,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120001
01/12/2564 -

72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120002

01/12/2564

-

-

33883 ซื้อยา Desoxymethasone 0.25% 10 gm จํานวน 200 ขวด

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

PR8000065120004

01/12/2564

-

-

33884 ซื้อยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml จํานวน 50 โหล

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065120005

01/12/2564

-

-

33885 ซื้อยา Water (sterile) 1000 ml จํานวน 500 ขวด

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120006

01/12/2564

-

-

33886 ซื้อยา Calcium carbonate 1500 mg tab จํานวน 300 กลอง

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000065120007

01/12/2564

-

-

33887 ซื้อยา Dolutegravir 50 mg tab จํานวน 120 กลอง

81,600.00

81,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065120008

01/12/2564

-

-

33888 ซื้อยา Vitamin b12 500 mcg tab จํานวน 3000 กลอง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065120009

01/12/2564

-

-

33889 ซื้อยา Vitamin B 16 12 tab จํานวน 80 กลอง

49,648.00

49,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

PR8000065120010

01/12/2564

-

-

33890 ซื้อยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml จํานวน 250 กลอง

88,750.00

88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120011

01/12/2564

-

-

หน ้า 3249

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33891 ซื้อยา Insulin Rt/NPH 30/70u/ml 3 ml จํานวน 250 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
88,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120012
01/12/2564 -

33892 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120013

01/12/2564

-

-

33893 ซื้อยา Meningococcal vaccine 0.5 ml จํานวน 5 vial

10,432.50

10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120014

01/12/2564

-

-

33894 ซื้อยา Donepezil 5 mg tab จํานวน 100 กลอง

41,944.00

41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120015

01/12/2564

-

-

33895 ซื้อยา HEPArin 5000 iu/ml inj 5 ml จํานวน 30 กลอง

94,695.00

94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120016

01/12/2564

-

-

33896 ซื้อยา Insulin Aspart 100u/ml 3 ml จํานวน 80 กลอง

70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120017

01/12/2564

-

-

33897 ซื้อยา Ezetimibe 10+Atorvastatin 10 mg tab จํานวน 50 กลอง

40,660.00

40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120018

01/12/2564

-

-

33898 ซื้อยา Maxitrol ophth oint 3.5 gm จํานวน 50 หลอด

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120019

01/12/2564

-

-

33899 ซื้อยา Cromoglycate 2% e.d 10 ml จํานวน 50 ขวด

4,001.80

4,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120020

01/12/2564

-

-

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065120021

01/12/2564

-

-

33900 ซื้อยา Vitamin D2 20000 iu cap จํานวน 60 กลอง

หน ้า 3250

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33901 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
38,850.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

38,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120023
02/12/2564 -

33902 ซื้อ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จํานวน 765 แกลลอน

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด

PR8000065120024

02/12/2564

-

-

33903 ซื้อถุงผากอส ขนาด 2.5 x 5.5” บรรจุ 1 ชิ้น ปลอดเชื้อ (Gauze หอ
สาย) จํานวน 1,000 ซอง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120025

02/12/2564

-

-

33904 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,053.00

94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120026

02/12/2564

-

-

33905 ซื้อ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จํานวน 3,120 ขวด

95,160.00

95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตารแล็บ จํากัด

PR8000065120027

02/12/2564

-

-

33906 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120028

02/12/2564

-

-

33907 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

91,699.00

91,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120029

02/12/2564

-

-

PR8000065120030

02/12/2564

-

-

33908 ซื้อ Serim Residual Peroxide Test Strips 1 x 100 จํานวน 3
bottle

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

33909 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065120031

02/12/2564

-

-

33910 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065120032

02/12/2564

-

-

หน ้า 3251

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33911 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
67,800.00

33912 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

67,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120033
02/12/2564 -

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด

PR8000065120034

02/12/2564

-

-

33913 ซื้อยา Peptamen 400 gm จํานวน 36 กระปอง

23,343.12

23,343.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120036

02/12/2564

-

-

33914 ซื้อพาเลทพลาสติก (แผนรองรับพลาสติก) จํานวน 30 อัน

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000065110681

03/12/2564

-

-

33915 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

16,440.00

16,440.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000065120044

03/12/2564

-

-

33916 ซื้อยา Acetone 450 ml จํานวน 30 ขวด , cocamidopropyl
betaine 5 kg จํานวน 1 ขวด , Sodium chloride 1 kg จํานวน 1
ขวด , Texapon N 80000 จํานวน 1 ขวด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,060.20

3,060.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด

PR8000065120052

03/12/2564

-

-

33917 ซื้อยา Mirtazapine 15 mg tab จํานวน 50 กลอง

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด

PR8000065120053

03/12/2564

-

-

33918 ซื้อ ชุดปองกันสารเคมี (PPE) จํานวน 500 ชุด

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด เอ็น แอ็ดวานซ จํากัด

PR8000065120054

03/12/2564

-

-

33919 ซื้อ Three Way Stopcock (RType) จํานวน 50 กลอง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120055

03/12/2564

-

-

33920 ซื้อยา Tears1 Lac Oph 10 ml จํานวน 600 ขวด

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

PR8000065120056

03/12/2564

-

-

หน ้า 3252

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33921 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ
33922 ซื้อ Disposable Breathing Circuit For Adult จํานวน 20 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
31,565.00

22,000.00

33923 ซื้อ 1.EXTENSION T Connector จํานวน 50 กลอง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120057
03/12/2564 -

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด

PR8000065120058

03/12/2564

-

-

00/01/1900

00/01/1900

-

-

0.00

33924 2.Perfucion 100 Cm จํานวน 1 กลอง

40,300.00

40,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วากัส เมดิเซีย

PR8000065120059

03/12/2564

-

-

33925 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ ดังบันทึก
ขอความแนบ

24,200.00

24,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120060

03/12/2564

-

-

33926 ซื้อ Disposable Hand Control Electrosurgical Pencil จํานวน
100 ชิ้น

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

PR8000065120061

03/12/2564

-

-

33927 ซื้อ Breathing Set T1 1.8M With Flow Sensor จํานวน 20 ชุด

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

PR8000065120062

03/12/2564

-

-

33928 ซื้อยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac จํานวน 100 กลอง

26,215.00

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด

PR8000065120063

03/12/2564

-

-

PR8000065120064

03/12/2564

-

-

PR8000065120065

03/12/2564

-

-

33929 ซื้อยา Paracetamol 120 mg/5 ml sus 60 ml จํานวน 300 ขวด

33930 ซื้อยา Vitamin B complex tab จํานวน 100 box

2,250.00

21,935.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

หน ้า 3253

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33931 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
40,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120086
07/12/2564 -

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120088

07/12/2564

-

-

PR8000065120092

07/12/2564

-

-

PR8000065120093

07/12/2564

-

-

PR8000065120095

07/12/2564

-

-

33932 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

32,100.00

33933 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

5,564.00

33934 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

26,000.00

33935 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

8,025.00

33936 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120096

07/12/2564

-

-

33937 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1 รายการ

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120098

07/12/2564

-

-

33938 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 2 รายการ

4,380.00

PR8000065120100

07/12/2564

-

-

33939 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 4 รายการ

27,331.80

27,331.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120101

07/12/2564

-

-

33940 ขออนุมัติซื้อเวชภัณฑมิใชยาจํานวน 1รายการ

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120104

07/12/2564

-

-

5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

4,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จํากัด

หน ้า 3254

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33941 ซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟนไรสาย จํานวน 4 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
66,340.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

66,340.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO8000065120018 07/12/2564 -

33942 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ

33,812.00

33,812.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PO8000065120019

07/12/2564

-

-

33943 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ

18,200.00

18,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120020

07/12/2564

-

-

33944 จางทําโปสเตอรนําเสนองานวิชาการ 80*150 ซม. จํานวน 9 อัน

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000065120117

07/12/2564

-

-

33945 ซื้อ PROXIMA2 BASEPLATE 60MM 10/BOX จํานวน 3 แพค

3,434.70

3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120124

07/12/2564

-

-

33946 ซื้อยา Micafungin na 50 mg injection จํานวน 28 vial

51,531.20

51,531.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120126

07/12/2564

-

-

33947 ซื้อพลาสเตอรกระดาษ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 50 กลอง

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120127

07/12/2564

-

-

33948 ซื้อ เดอรมาติกอัลตราเจล 15 กรัม จํานวน 30 ชิ้น

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120129

07/12/2564

-

-

33949 ซื้อยา Rocuronium bromide 50 mg/5 ml inj จํานวน 10 กลอง

15,515.00

15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120130

07/12/2564

-

-

33950 ซื้อ หนากาก N95 รุน 1870 (20ชิ้น/กลอง) จํานวน 75 กลอง

97,905.00

97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120131

07/12/2564

-

-

หน ้า 3255

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33951 ซื้อยา Vitamin B1 100 mg/1 ml inj amp จํานวน 30 กลอง , Cc
Medroxyprogesterone 150 mg/3 ml injection จํานวน 200 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,442.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
2,442.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120132
07/12/2564 -

33952 ซื้อ 1.ผากอสพับ 2''x2'' 8 ชั้น จํานวน 500 หอ 2.ผากอสพับ 4''x4'' 8
ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ จํานวน 1,050 ซอง

30,750.00

30,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120133

07/12/2564

-

-

33953 ซื้อ 1.สําลีมวน ขนาด 450 กรัม จํานวน 120 มวน 2.TOP DRESSING
(GAUZE) 4''x6'' จํานวน 4,000 ชิ้น

27,400.00

27,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120134

07/12/2564

-

-

33954 ซื้อ 1.สําลีกอน ขนาด 0.35 กรัม (บรรจุ 450 กรัม) จํานวน 120 หอ 2.
สําลีกอน ขนาด 1.40 กรัม (บรรจุ 450 กรัม) จํานวน 120 หอ

22,800.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

PR8000065120135

07/12/2564

-

-

33955 ซื้อ 1.หมวกสีเขียว จํานวน 10,000 ใบ 2.เอี๊ยมพลาสติก จํานวน 4,000
ตัว

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065120136

07/12/2564

-

-

33956 ซื้อ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกลฟ เบอร S จํานวน 400 กลอง

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000065120137

07/12/2564

-

-

33957 ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน 18,089 ลบ.ม

96,776.15

96,776.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

PR8000065120138

07/12/2564

-

-

33958 ซื้อ Redon Bottle 400 cc. จํานวน100 ชุด

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด

PR8000065120139

07/12/2564

-

-

33959 ซื้อ 1.IV.Catheter Safelet cath 18Gx1 1/4 (50อัน/กลอง) จํานวน
20 กลอง 2. IV.Catheter Safelet cath 22Gx1 (50อัน/กลอง)
จํานวน 50 กลอง

32,207.00

32,207.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120140

07/12/2564

-

-

33960 ซื้อ เข็มฉีดยา NIPRO 18Gx1 1/2 '' (100อัน/กลอง) จํานวน 200 กลอง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120141

07/12/2564

-

-

หน ้า 3256

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33961 ซื้อ 1.ชุดใหเลือดแบบ 03-BS จํานวน 400 ชุด 2.ชุดถุงปสสาวะแบบ
1603 (เดรนลาง) จํานวน 1,000 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
26,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

26,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120142
07/12/2564 -

33962 ซื้อยา Hepatitis A720 iu/ml + B20 mcg/ml (1 ml/prefilled syr)
จํานวน 30 prefilled syr

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120145

08/12/2564

-

-

33963 ซื้อยา Neostigmine 2.5 mg/1 ml inj จํานวน 300 amp ,
Diazepam (บจ4) 2 mg จํานวน 4 ขวด , Dicloxacillin 250 mg cap
จํานวน 40 กลอง

27,401.36

27,401.36 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065120146

08/12/2564

-

-

33964 ซื้อยา Lamivudine 150 mg tab จํานวน 200 ขวด

37,440.00

37,440.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065120147

08/12/2564

-

-

33965 ซื้อยา MORPhine 10 mg/1 ml inj จํานวน 200 กลอง

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000065120148

08/12/2564

-

-

33966 ซื้อยา Pethidine (ยส2) 50 mg/1 ml จํานวน 50 box

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000065120149

08/12/2564

-

-

PR8000065120150

08/12/2564

-

-

PR8000065120151

08/12/2564

-

-

PR8000065120153

08/12/2564

-

-

PR8000065120154

08/12/2564

-

-

33967 ซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg tab (sulfin) ฉร. จํานวน 10 กลอง

33968 ซื้อยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj จํานวน 10 กลอง

33969 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

33970 ซื้อยา Povidone lodine Soln 30 ml จํานวน 300 ขวด

21,400.00

4,500.00

87,686.50

3,531.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม จํากัด

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

87,686.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

หน ้า 3257

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33971 ซื้อยา Me TROnidazole 400 mg tab จํานวน 10 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,996.00

33972 ซื้อยา Triamcinolone 40 mg/1 ml inj จํานวน 200 vial

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

PR8000065120156

08/12/2564

-

-

33973 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

98,440.00

98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120157

08/12/2564

-

-

33974 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

78,324.00

78,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120158

08/12/2564

-

-

PR8000065120159

08/12/2564

-

-

33975 ซื้อยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj จํานวน 5 กลอง

6,420.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120155
08/12/2564 -

33976 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

12,375.00

12,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส จํากัด

PR8000065120160

08/12/2564

-

-

33977 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120161

08/12/2564

-

-

33978 ซื้อยา Tears3 Naturale Tears จํานวน 650 กลอง

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120162

08/12/2564

-

-

33979 ซื้อยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr จํานวน 60 ขวด

8,089.20

8,089.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120163

08/12/2564

-

-

33980 ซื้อยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream จํานวน 600 กลอง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120164

08/12/2564

-

-

หน ้า 3258

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
33981 ซื้อยา Seretide S50+F250/P Accuhaler 60 dose จํานวน 200 ชุด
92,448.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120165
08/12/2564 -

33982 ซื้อยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj จํานวน 20 กลอง

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120166

08/12/2564

-

-

33983 ซื้อยา Vitamin E 400 iu capsule จํานวน 30 ขวด

18,000.08

18,000.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120167

08/12/2564

-

-

33984 ซื้อยา Racecadotril 30 mg pwd จํานวน 30 กลอง

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120168

08/12/2564

-

-

33985 ซื้อยา anoro Ellipta 62.5/25 mcg inhaler จํานวน 60 กลอง

52,965.00

52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120169

08/12/2564

-

-

33986 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml จํานวน 50 กลอง

27,980.50

27,980.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120170

08/12/2564

-

-

33987 ซื้อ 1.MEPILEX AG 20x50CM 2PC/PK จํานวน 2 กลอง 2.MEPILEX
AG 10x10CM 5PC/PK จํานวน 12 กลอง

37,664.00

37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120171

08/12/2564

-

-

PR8000065120172

08/12/2564

-

-

33988 ซื้อยา D 5 W 1000 ml จํานวน 100 ถุง

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

33989 ซื้อ WALKER จํานวน 24 ตัว

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เท็น เทรดดิ้ง

PR8000065120173

08/12/2564

-

-

33990 ซื้อ 1.กระบอกฉีดยา NIPRO LS 5ML (100อัน/กลอง) จํานวน 200
กลอง 2.เข็มฉีดยา NIPRO 26Gx1'' (100อัน/กลอง) จํานวน 200 กลอง

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120174

08/12/2564

-

-

หน ้า 3259

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

33991 ซื้อ Q-BAC 2A (SWABSTICKS) จํานวน 10 ลัง (1ลัง/10กลอง)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120175
08/12/2564 -

33992 ซื้อ 1.LS Support (L) จํานวน 24 ชิ้น 2.LS Support (M) จํานวน 24
ชิ้น 3.LS Support (XL) จํานวน 24 ชิ้น 4.Arm Sling (L) จํานวน
100 ชิ้น

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

PR8000065120176

08/12/2564

-

-

33993 ซื้อ ชุดใหน้ําเกลือ 02-BW แอรสั้น จํานวน 5,000 ชุด

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

PR8000065120177

08/12/2564

-

-

33994 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการตามบันทึก
ขอความแนบ

32,480.00

32,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จํากัด

PR8000065120178

08/12/2564

-

-

33995 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PR8000065120183

09/12/2564

-

-

33996 ซื้อยา Benzoyl peroxide 2.5% 10 gm จํานวน 36 หลอด ,
Tretinoin 0.05% cream 10 gm จํานวน 24 หลอด

2,876.16

2,876.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120197

09/12/2564

-

-

33997 ซื้อยา Lidocaine 25 mg+Prilocaine 25 mg 30 gm จํานวน 10
กลอง

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065120198

09/12/2564

-

-

33998 ซื้อยา Testosterone 40 mg cap จํานวน 30 กลอง

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด

PR8000065120199

09/12/2564

-

-

33999 ซื้อยา Quetiapine 200 mg tab จํานวน 15 กลอง

8,460.00

8,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

PR8000065120200

09/12/2564

-

-

34000 ซื้อยา Lidocaine 10% 50 gm จํานวน 20 ขวด

5,580.00

5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

PR8000065120201

09/12/2564

-

-

หน ้า 3260

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34001 ซื้อยา N.S.S Irrigate 1000 ml จํานวน 3500 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
94,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120203
09/12/2564 -

34002 ซื้อยา D 5 S 1000 ml จํานวน 600 ถุง

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120204

09/12/2564

-

-

34003 ซื้อยา N.S.S 0.9% 500 ml จํานวน 500 ถุง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120205

09/12/2564

-

-

34004 ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tab จํานวน 60
กลอง

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120206

09/12/2564

-

-

34005 ซื้อยา Rivastigmine 9.5 mg/24 hr จํานวน 20 BOX

40,800.00

40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120207

09/12/2564

-

-

34006 ซื้อยา Terramycin ophth oint 3.5 gm จํานวน 2 กลอง

4,365.60

4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120214

13/12/2564

-

-

34007 ซื้อยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj จํานวน 50 กลอง

48,471.00

48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120215

13/12/2564

-

-

34008 ซื้อยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj จํานวน 48 ถุง

16,332.48

16,332.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120216

13/12/2564

-

-

34009 ซื้อยา Valsartan 160+AMLodipine 5 mg tab จํานวน 300 กลอง

59,706.00

59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120218

13/12/2564

-

-

34010 ซื้อยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose จํานวน 50
กลอง

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120219

13/12/2564

-

-

หน ้า 3261

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34011 ซื้อยา Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml จํานวน 60 ขวด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,365.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120220
13/12/2564 -

34012 ซื้อยา Calcipotriol 50 mcg/gm oint 30 gm จํานวน 30 หลอด

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120221

13/12/2564

-

-

34013 ซื้อยา Abiraterone acetate 500 mg tab จํานวน 2 กลอง

67,998.50

67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120222

13/12/2564

-

-

34014 ซื้อยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml prefilled inj จํานวน 20 กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120223

13/12/2564

-

-

34015 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 รายการ

39,547.20

39,547.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120224

13/12/2564

-

-

34016 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจาหนาที่

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด

PR8000065120226

13/12/2564

-

-

34017 ซื้อเกลือบริสุทธิ์

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานกรองน้ําชลบุรี (พนัสนิคม)

PR8000065120227

13/12/2564

-

-

34018 ซื้อถุงผาละลายน้ํา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอรวิส จํากัด

PR8000065120228

13/12/2564

-

-

34019 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

79,180.00

79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120229

13/12/2564

-

-

34020 ซื้อผงซักฟอก นํายาปรับผานุม

32,635.00

32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120230

13/12/2564

-

-

หน ้า 3262

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34021 ซื้อยา Ciprofloxacin 500 mg tab จํานวน 60 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120232
14/12/2564 -

34022 ซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน
5 เครื่อง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PR8000065120233

14/12/2564

-

-

34023 ซื้อDispose Biopsy Forceps 1.8 mm x 120 cm.

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PR8000065120236

14/12/2564

-

-

34024 ซื้อ 9103-Ioban 23x17 จํานวน 10 กลอง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120237

14/12/2564

-

-

34025 ซื้อวัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญชูเฮาส

PR8000065120238

14/12/2564

-

-

34026 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด ซี เทรดดิ้ง 888 จํากัด

PR8000065120240

14/12/2564

-

-

PR8000065120241

14/12/2564

-

-

PR8000065120242

14/12/2564

-

-

PR8000065120243

14/12/2564

-

-

PR8000065120244

15/12/2564

-

-

34027 ซื้อ เข็มฉีดยา ''NIPRO''24Gx1'' (100อัน/กลอง) จํานวน 100 กลอง

4,922.00

34028 ซื้อ 1.Glove (Protexis) #6.0 ไมมีแปง จํานวน 20 กลอง 2.Glove
(Protexis) #6.5 ไมมีแปง จํานวน 40 กลอง

48,000.00

34029 ซื้อ FIXOMULL STRETCH 5cmx10m จํานวน 36 กลอง

34030 จางทําสมุด ยส.5 (ใบสั่งจายยาเสพติดใหโทษประเภท 2 เคมี 2 ชั้น)
จํานวน 200 เลม

6,355.80

11,770.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน)

6,355.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟค จํากัด

หน ้า 3263

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34031 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

34032 ซื้อยา Succinylcholine 500 mg inj (Suxamethonium) จํานวน 30
vial , Acetazolamide 250 mg tab (Diamox) จํานวน 5 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
86,500.00

5,759.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

86,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จํากัด

5,759.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120245
15/12/2564 -

PR8000065120255

15/12/2564

-

-

34033 ซื้อยา Rabies serum 1000iu/5 ml inj จํานวน 15 กลอง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

PR8000065120256

15/12/2564

-

-

34034 ซื้อยา Ibuprofen 400 mg tab จํานวน 60 กลอง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

PR8000065120258

15/12/2564

-

-

34035 ซื้อยา Flupentixol 0.5+Melitracen 10 mg tab จํานวน 40 กลอง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120259

15/12/2564

-

-

34036 ซื้อยา Methotrexate 2.5 mg tab จํานวน 100 กลอง

59,000.00

59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

PR8000065120260

15/12/2564

-

-

34037 ซื้อยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml จํานวน 120 กลอง

85,800.00

85,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120261

15/12/2564

-

-

34038 ซื้อยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj จํานวน 200 กลอง

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

PR8000065120262

15/12/2564

-

-

34039 ซื้อยา Tenofovir Alafenamide fumarate 25 mg จํานวน 50 กลอง

13,550.00

13,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

PR8000065120263

15/12/2564

-

-

34040 ซื้อยา Water for injection 10 ml จํานวน 10000 amp

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

PR8000065120266

15/12/2564

-

-

หน ้า 3264

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

69,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120267
15/12/2564 -

27,871.79

27,871.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120268

16/12/2564

-

-

34043 ซื้อยา Infant Food PmPD จํานวน 12 กระปอง

2,311.20

2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120269

16/12/2564

-

-

34044 ซื้อยา Pneumococcal 0.5 ml inj จํานวน 10 vial

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120270

16/12/2564

-

-

34045 ซื้อยา HPV vaccine 9-Valent 0.5 ml prefilled syr จํานวน 6
prefilled syr

32,806.20

32,806.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120271

16/12/2564

-

-

34046 ซื้อยา Tizanidine 2 mg tab จํานวน 160 กลอง

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120272

16/12/2564

-

-

34047 ซื้อยา Verapamil SR 240 mg tab จํานวน 100 กลอง

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120273

16/12/2564

-

-

34048 ซื้อยา Alverine+Simethicone 300 mg tab จํานวน 100 กลอง

22,042.00

22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120274

16/12/2564

-

-

34049 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120275

16/12/2564

-

-

34050 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

67,196.00

67,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120276

16/12/2564

-

-

34041 ซื้อยา Methylprednisolone 1 gm inj จํานวน 50 vial

34042 ซื้อยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap (Omacor) จํานวน 35
กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
69,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หน ้า 3265

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34051 ซื้อยา Calcipotriol+Bet.dipro. 15 gm จํานวน 60 หลอด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
32,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120277
16/12/2564 -

34052 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

89,987.00

89,987.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120278

16/12/2564

-

-

34053 ซื้อยา Mosapride 5 mg tab จํานวน 50 กลอง

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120279

16/12/2564

-

-

34054 ซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg cap จํานวน 30 ขวด

99,750.11

99,750.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120281

16/12/2564

-

-

34055 ซื้อยา Vardenafil 20 mg tab จํานวน 10 กลอง

14,423.60

14,423.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120282

16/12/2564

-

-

34056 ซื้อยา Yeast S.boulardii 282.5 mg จํานวน 50 กลอง

12,733.00

12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120283

16/12/2564

-

-

34057 ซื้อยา Pantoprazole 40 mg inj จํานวน 500 vial

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120284

16/12/2564

-

-

34058 ซื้อยา CAPD 17 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml จํานวน 60 ถุง

8,520.00

8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065120285

16/12/2564

-

-

34059 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส

PR8000065120286

16/12/2564

-

-

34060 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

40,000.00

PR8000065120287

16/12/2564

-

-

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หน ้า 3266

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34061 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
4,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120288
16/12/2564 -

34062 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 3 รายการ

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120293

17/12/2564

-

-

34063 จางทําวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ

42,378.42

42,378.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล จํากัด

PO8000065120032

17/12/2564

-

-

34064 ซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 6 เครื่อง

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอรรีติง

PO8000065120031

17/12/2564

-

-

PR8000065120299

17/12/2564

-

-

34065 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย

7,800.30

7,800.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

34066 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 2 รายการ

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000065120300

17/12/2564

-

-

34067 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส จํากัด

PR8000065120301

17/12/2564

-

-

34068 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ

68,107.64

68,107.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120302

17/12/2564

-

-

34069 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

19,320.00

19,320.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย

PR8000065120303

17/12/2564

-

-

34070 ซื้อ Spinal Needle 27g 25/box จํานวน 10 กลอง

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120304

17/12/2564

-

-

หน ้า 3267

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34071 ซื้อ Vacutainer Flashback Needle 22Gx1 จํานวน 25 กลอง

34072 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยื์จํานวน 5 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,082.50

39,001.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

39,001.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120305
17/12/2564 -

PR8000065120306

17/12/2564

-

-

34073 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไตน จํากัด

PR8000065120333

20/12/2564

-

-

34074 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จํากัด

PR8000065120334

20/12/2564

-

-

34075 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

92,020.00

PR8000065120335

20/12/2564

-

-

34076 ซื้อยา Lidocaine 2% 100 ml จํานวน 15 ขวด

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จํากัด PR8000065120345

20/12/2564

-

-

34077 ซื้อยา Podophylline paint 25% 15 ml จํานวน 24 ขวด ,
Ammonia 30 ml bot จํานวน 1 โหล

7,183.71

7,183.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จํากัด

PR8000065120346

20/12/2564

-

-

PR8000065120347

20/12/2564

-

-

PR8000065120348

20/12/2564

-

-

PR8000065120349

20/12/2564

-

-

34078 ซื้อยา Rabies IG 300 iu/2 ml inj จํานวน 50 vial

34079 ซื้อยา Flunarizine 5 mg cap จํานวน 30 กลอง

34080 ซื้อยา Piperacillin 4+Tazobactam 0.5 g ing จํานวน 1000 vial

96,300.00

9,000.00

90,950.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด

90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

หน ้า 3268

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34081 ซื้อแบตเตอรี่ สําหรับตูอบเด็ก จํานวน 1 กอน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
3,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส โปร จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120350
20/12/2564 -

34082 ซื้อ วัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ ตามบันทึกขอความแนบ

84,162.00

84,162.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR8000065120354

20/12/2564

-

-

34083 ซื้อ กระดาษเช็ดมือ จํานวน 80 ลัง

72,000.73

72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120355

20/12/2564

-

-

34084 ซื้อ HP 78A Black Toner For P1566/P1606/1536 จํานวน 12
กลอง

39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟศ อีควิพเมนท จํากัด

PR8000065120356

20/12/2564

-

-

34085 ซื้อยา N.S.S 0.9% 5 ml จํานวน 200 กลอง

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมา อินโนวา จํากัด

PR8000065120358

21/12/2564

-

-

PR8000065120359

21/12/2564

-

-

34086 ซื้อยา Rivaroxaban 2.5 mg tab (Xarelto2.5) จํานวน 5 กลอง

6,548.40

6,548.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

34087 ซื้อยา CAPD Baxter (2.5% Dex Low Cal) 2000 ml จํานวน 20
กลอง

17,098.60

17,098.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120360

21/12/2564

-

-

34088 ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml 5 ml จํานวน 100 vial

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

PR8000065120361

21/12/2564

-

-

34089 ซื้อยา Micafungin na 50 mg injection จํานวน 6 vial

11,042.40

11,042.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120368

22/12/2564

-

-

34090 ซื้อยา CAPD Baxter (1.5% Dex Low Cal) 2000 ml จํานวน 20
กลอง

17,098.60

17,098.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120369

22/12/2564

-

-

หน ้า 3269

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34091 ซื้อยา Clindamycin 300 mg cap จํานวน 50 กลอง

34092 ซื้อยา Melatonin 2 mg tab จํานวน 120 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
13,000.00

86,670.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

13,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120370
22/12/2564 -

86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120371

22/12/2564

-

-

34093 ซื้อยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg tab จํานวน 30 กลอง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด

PR8000065120372

22/12/2564

-

-

34094 ซื้อยา Lorazepam 0.5 mg tab จํานวน 30 กลอง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120373

22/12/2564

-

-

34095 ซื้อยา Lithium carbonate 300 mg cap จํานวน 5 กลอง ,
Simethicone 40 mg/0.6 ml drop 15 ml จํานวน 20 ขวด

5,050.40

5,050.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

PR8000065120374

22/12/2564

-

-

34096 ซื้อยา Calcium carbonate 600 mg tab จํานวน 100 กลอง

19,100.00

19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

PR8000065120375

22/12/2564

-

-

34097 ซื้อยา Calcitonin spray 200iu/d 14d จํานวน 30 ขวด

31,297.50

31,297.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

PR8000065120376

22/12/2564

-

-

34098 ซื้อยา Hydralazine 25 mg tab จํานวน 100 กลอง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)

PR8000065120378

22/12/2564

-

-

34099 ซื้อยา Venlafaxine 75 mg cap จํานวน 60 กลอง

25,936.80

25,936.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120379

22/12/2564

-

-

PR8000065120380

22/12/2564

-

-

34100 ซื้อยา Zinc paste 5 gm จํานวน 30 โหล

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด

หน ้า 3270

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34101 ซื้อยา DOBUtamine 250 mg/20 ml inj โตบู จํานวน 20 vial

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,354.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,354.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120381
22/12/2564 -

34102 ซื้อยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml จํานวน 45 หลอด

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120382

22/12/2564

-

-

34103 ซื้อยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120 dose จํานวน 300
กลอง

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120384

22/12/2564

-

-

34104 ซื้อยา Empagliflozin 25 mg + Linagliptin 5 mg film-coated tab
จํานวน 30 กลอง

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

PR8000065120385

22/12/2564

-

-

34105 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 2 รายการ

13,900.00

13,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120041

23/12/2564

-

-

34106 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 2 รายการ

41,700.00

41,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120042

23/12/2564

-

-

34107 ซื้อวัสดุตาง ๆ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

PR8000065120391

23/12/2564

-

-

34108 ถุงมือ Swap

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิชั่น 168 จํากัด

PR8000065120392

23/12/2564

-

-

34109 ซื้อDiasafe plus filter จํานวน 18 ชิ้น , Hemoflow HDF100S
จํานวน 36 ชิ้น

84,960.00

84,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065120395

23/12/2564

-

-

34110 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 2 รายการ

79,875.00

79,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด

PR8000065120397

23/12/2564

-

-

หน ้า 3271

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34111 ซื้อเครื่องชวยฟง จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
11,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120404
23/12/2564 -

34112 คาจางเหมาบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

96,750.00

96,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มีสไนติงเกล เฮลทแคร

PO8000065120043

23/12/2564

-

-

34113 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 6 รายการ

31,800.00

31,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกาหลักเฟอรนิเจอร

PO8000065120044

23/12/2564

-

-

34114 ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tab จํานวน 350 กลอง

92,750.00

92,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

PR8000065120416

23/12/2564

-

-

34115 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑและวัสดุ จํานวน 4 รายการ

10,505.02

10,505.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

PR8000065120417

23/12/2564

-

-

34116 ซื้อ 1.HF Mepilex 20x20 cm.จํานวน 2 กลอง 2.HF Mepilex
10x10 cm. จํานวน 12 กลอง

16,264.00

16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120421

23/12/2564

-

-

34117 ซื้อ 1. FIXOMULL STRETCH 10CMx10CM จํานวน 50 กลอง 2.
FIXOMULL STRETCH 15CMx10CM จํานวน 24 กลอง

30,845.96

30,845.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120422

23/12/2564

-

-

34118 ซื้อ 1.TEGADERM 6x7cm จํานวน 50 กลอง 2. TEGADERM
4.4x4.4cm จํานวน 12 กลอง

56,934.70

56,934.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120423

23/12/2564

-

-

34119 ซื้อ ACCU-CHEK INSTANT 100CT APAC จํานวน 50 กลอง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120424

23/12/2564

-

-

34120 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120426

24/12/2564

-

-

หน ้า 3272

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34121 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
87,472.50

34122 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

3,370.50

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

87,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120427
24/12/2564 -

PR8000065120428

24/12/2564

-

-

34123 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลทแคร จํากัด

PR8000065120429

24/12/2564

-

-

34124 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

26,652.00

26,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000065120430

24/12/2564

-

-

34125 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

18,200.00

18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด

PR8000065120431

24/12/2564

-

-

34126 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

PR8000065120433

24/12/2564

-

-

34127 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

41,524.00

41,524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จํากัด

PR8000065120434

24/12/2564

-

-

34128 ขอซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย หองผาตัด

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด ซัพพลายส จํากัด

PR8000065120437

24/12/2564

-

-

34129 ซื้อ HEPA Filter จํานวน 200 ชิ้น

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120441

24/12/2564

-

-

34130 ซื้อ 1. Futuro Comfort Knee Support,XL จํานวน 24 ชิ้น 2.
Futuro Performance Knee Stabilizer จํารสร 12 ชิ้น

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

PR8000065120442

24/12/2564

-

-

หน ้า 3273

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34131 ซื้อ 1.ใบมีดผาตัดสแตนเลส surgeon เบอร 11 จํานวน 12 กลอง 2.
ใบมีดผาตัดสแตนเลส surgeon เบอร 15 จํานวน 12 กลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที.จี.เมดิคอล

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120443
24/12/2564 -

34132 ซื้อ วัสดุวอทยาศาสตรทางการแพทย จํานวน 8 รายการ ตามบันทึก
ขอความแนบ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก จํากัด

PR8000065120444

24/12/2564

-

-

34133 ซื้อ Ioban EZ 10/BOX จํานวน 10 กลอง

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120445

24/12/2564

-

-

34134 ซื้อ ตัวกรอง B/V Electro มี PORT ปลอดเชื้อ จํานวน 500 ชิ้น

22,502.10

22,502.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120446

24/12/2564

-

-

34135 ซื้อ แผนปองกันผิว ชนิดยืดหยุนมีวงขนาด 70 มม. จํานวน 10 กลอง

13,803.00

13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

PR8000065120447

24/12/2564

-

-

34136 ซื้อ 1.OPSITE POST-OP 6.5cmx5cm จํานวน 6 กลอง 2.OPSITE
POST -OP 9.5cmx8.5cm จํานวน 10 กลอง

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

PR8000065120448

24/12/2564

-

-

34137 ซื้อ แอลกอฮอลชนิดน้ําสําหรับทําความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 1200
ml. จํานวน 60 ถุง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด อินฟนิตี้ จํากัด

PR8000065120449

24/12/2564

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด PR8000065120450

24/12/2564

-

-

34138 ซื้อยา Glucose 50% 50 ml จํานวน 600 vial

9,000.00

34139 จัดหาวัสดัเพื่อใชในพิธีพระราชปริญญาบัตร

24,676.00

24,676.00 เฉพาะเจาะจง ใบสําคัญคางจาย

PR8000065120471

27/12/2564

-

-

34140 คาบริการทางทันตกรรม ประจําเดือนมกราคม 2565

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด

PO8000065120049

29/12/2564

-

-

หน ้า 3274

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34141 ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หองแลป

34142 จัดจางติดตั้งผามาน จํานวน 3 รายการ

34143 ซื้อชุดสรางภาพ (Drum)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
98,172.50

30,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

98,172.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR8000065120475
29/12/2564 -

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ฮัลโล เคอรเทน

PO8000065010002

04/01/2565

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PR0500065110106

01/12/2564

-

-

34144 ขอซื้อโทรทัศนและขาตั้งทีวีแบบตั้งพื้น

33,600.00

33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065120001

07/12/2564

-

-

34145 ซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (Sensor DX CMOS) ความละเอียด
24.2 ลานพิกเซล พรอมเลนส
34146 ซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ

26,200.00

26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลซิสเท็ม อินโนเวชั่น กรุป จํากัด

PO0500065120002

07/12/2564

-

-

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065120003

07/12/2564

-

-

34147 ไมโครโฟนไรสาย (Wireless)

12,300.00

12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065120004

07/12/2564

-

-

34148 ซื้อไมโครโฟนไรสาย (ติดหัวกลอง)

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟทเทค จํากัด

PO0500065120005

07/12/2564

-

-

34149 ปรับปรุงพื้นหอง QS2-600

89,056.10

89,056.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรรีเลชั่น จํากัด

PO0500065120006

08/12/2564

-

-

34150 ซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ Canon รุน IR7095
34151 ซือ้ ของรางวัล (กระเปาเครื่องเขียนมีตาขาย)
34152 ซื้อหมึกพิมพเลเซอร HP 53 A (Remanu)

74,900.00
225.00
950.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอรวิส กอปปเออร จํากัด
225.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PO0500065120007
PR0500065120037
PR0500065120038

13/12/2564
13/12/2564
13/12/2564

-

-

34153 ขอจางปรับปรุงบานประตูหอง ภาควิชาประวัติศาสตร

87,400.00

87,400.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ การชาง

PO0500065120012

22/12/2564

-

-

34154 ขอจางปรับปรุงบานประตูหอง ภาควิชาจิตวิทยา

66,126.00

66,126.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ การชาง

PO0500065120013

22/12/2564

-

-

34155 ขอจางปรับปรุงบานหนาตางและประตูหอง QS2-606

61,500.00

61,500.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ การชาง

PO0500065120014

22/12/2564

-

-

หน ้า 3275

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34156 ขอจางปรับปรุงบานหนาตาง หอง QS2-600
34157 ขออนุมัติซื้อน้ําดื่มแพ็ค

34158 ขออนุมัติจางทําเลมสหกิจ ปริ้นและเขาเลม

34159 ขออนุมัติซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18000 บีทียู 1 เครื่อง และซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32000 บีทียู 4 เครื่อง
34160 ขออนุมัติจางเย็บเลมและเขาปก รายงานประเมินตนเองการติดตาม
และการประเมินผลการปฎิบัติงานของอธิการบดี ม.บูรพา
34161 ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อใชในการจัดพิมพเอกสารภายใน
กองแผนงาน
34162 ขอเสนอจางทําปายไวนิล QR CODE ไทยชนะ และมาตรการ
D-M-H-T-T พรอมติดตั้ง ใชในการประชาสัมพันธ ตามมาตรการและ
แนวปฏิบัติการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
58,850.00
4,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

58,850.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ การชาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0500065120015 22/12/2564 -

4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานคาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600065120035

24/12/2021

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริ้นทช็อป

PR1600065120036

24/12/2021

-

-

190,246.00

190246 เฉพาะเจาะจง สุพจนแอรเซอรวิส

PO1600065120003

24/12/2021

-

-

720.00 เฉพาะเจาะจง รานพรอมพรรณ เซอรวิส

PR0206065120081

13/12/2021

-

-

PR0206065120093

14/12/2021

-

-

720.00
49,520.00

49,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

1,144.90

1,144.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด

PR0900065120003

01/12/2564

-

-

34163 ขอเสนอซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในหองพัก
อาจารยไมทําความเย็น จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ 5101014010349)

7,094.10

7,094.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด

PR0900065120002

01/12/2564

-

-

34164 ขอเสนอเชารถตู จากสนามบินพิษณุโลก เพื่อสําหรับเดินทางไปดูงาน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก และวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จ.สุโขทัย ในโครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564

10,500.00

PR0900065120020

08/12/2564

-

-

10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัตร มานทุง

หน ้า 3276

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34165 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศหอง
สํานักงานเปดเครื่องไมติด จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ 580101401000111)

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
14,445.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0900065120019
08/12/2564 -

34166 ขอเสนอซื้อพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจในงานศพ นายภิญโญ ตั๊น
วิเศษ (อดีตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร)ี ผูทรงคุณวุฒิใน
กรรมการอุทรและรองทุกขของมหาวิทยาลัยบูรพา เบิกตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที0่ 456/2564 เรื่องหลักเกณฑกลางจายคารับรอง
ของผูบริหาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญกุศล พวงหรีด เดลิเวรี่

PR0900065120021

08/12/2564

-

-

34167 ขอเสนอซื้อคอนเดนเซอรไมโครโฟน เพื่อใหนิสิตระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ไดฝกปฏิบัติการให
คําปรึกษา และสําหรับบริการใหคําปรึกษากับบุคคลภายนอก

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0900065120023

09/12/2564

-

-

34168 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ เพื่อใชพิมพเอกสารประกอบการเรียนการสอน
และเอกสารตาง ๆ ของอาจารย และเจาหนาที่ภาควิชาวิจัยฯ
34169 ขอเสนอซื้อธงชาติไทย ใชติดบนปายชื่ออาคารคณะศึกษาศาสตร
เนื่องจากของเดิมชํารุด ขาด จําเปนตองซื้อมาติดใหเหมือนเดิม
34170 ขอเสนอซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคงคลังหมด จําเปนตอง
ซื้อเพื่อสําหรับใหหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะศึกษาศาตร เบิกใช

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900065120028

13/12/2564

-

-

34171 ขอเสนอจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี
เนื่องจากถึงกําหนดถายน้ํามันเครื่อง เพื่อเปนการบํารุงรักษา และชวย
ยืดอายุการใชงาน (เลขครุภัณฑ 5203001010036)

16,102.43

34172 ขอเสนอจัดซื้ อเครื่องสลับสัญญาณและเครื่องผสมสัญญาณเสียง เพื่อให
นิสิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา ไดฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาการฝกทํา
กลุม

49,755.00

34173 ขออนุมัติซื้อฝาบอปดบอน้ํา และกานกดชักโครก ฝาบอสําหรับใชปด
บอน้ํา เนื่องจากบอน้ําไมมีฝาปด อาจจะเปนอันตรายตอคนเดินผานไป
ผานมาได และกานกดชักโครก เนื่องจากหองน้ําอาจารยมีน้ําไหลตลอด

1,358.90

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900065120026

13/12/2564

-

-

6,660.00

6,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900065120027

13/12/2564

-

-

16,102.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด

PR0900065120029

13/12/2564

-

-

49,755.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0900065120030

14/12/2564

-

-

PR0900065120037

16/12/2564

-

-

1,358.90 เฉพาะเจาะจง รานไถเส็ง

หน ้า 3277

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34174 ขอเสนอจางกอสรางอาคารปฏิบัติการศิลปะ คณะศึกษาศาสตร เพื่อ
สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนดานการปฏิบัติการของสาขา
ศิลปะศึกษาภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
933,000.00

34175 ขออนุมัติจางซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศหอง
สนง.คณบดี เปดเครื่องไมติด จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ 570101401000688)

14,445.00

34176 ขอเสนอซื้อน้ํายาลางจานและฟองน้ํา สําหรับใชในการทําความสะอาด
อุปกรณจัดเลี้ยงในครัวสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร
34177 ขอเสนอจางซอมเครื่องปรับอากาศ ศูนยเทคโนฯ หอง QS1-205
เนื่องจากชํารุด สวิงใชไมได จําเปนตองซอมใหใชงานไดตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ 600101401000001)

606.00

34178 ขอเสนอซื้อน้ําดื่ม เพื่อใหบริการนิสิต และผูที่มาติดตองานบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร
34179 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพ HP เพื่อใชสําหรับพิมพเอกสารตาง ๆ เพื่อการ
ดําเนินงานของงานฝกประสบการณวิชาชีพครู
34180 ขอเสนอซื้อหมึกพิมพเลเซอร เพื่อใชพิมพเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน และเอกสารตาง ๆ สําหรับอาจารยและเจาหนาที่ภาควิชาวิจัยฯ

1,284.00

210.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

933,000.00 คัดเลือก

หจก. ภูมิภัทรพันธ 2008

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด

606.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอรเซอรวิส จํากัด

210.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มบานและสวน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PO0900065120001 21/12/2564 -

PR0900065120038

17/12/2564

-

-

PR0900065120044

21/12/2564

-

-

PR0900065120047

21/12/2564

-

-

PR0900065120043

21/12/2564

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900065120041

21/12/2564

-

-

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร ซัพพลาย

PR0900065120054

24/12/2564

-

-

34181 ขอเสนอซื้อ SSD เพื่ออัพความจุของฮารดดิส ใหมีเนื้อที่มากขึ้นในการ
เก็บสํารองขอมูล และเพิ่มความเร็วในการทํางาน ของภาควิชาวิจัยฯ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0900065120053

24/12/2564

-

-

34182 ขอเสนอจางเหมาเดินสายแลน และสายปลั๊กไฟ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนโตะทํางานใหมของฝายพัฒนานิสิตฯ (หอง QS1-200A) ทํา
ใหระยะสายไฟ สายแลน ไมเหมาะสมกับการใชงาน

6,150.00

6,150.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900065120064

27/12/2564

-

-

PO0900065010001

14/01/2565

-

-

PR0900065120065

29/12/2564

-

-

34183 ขอเสนอซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาสมองชนิด ERP (Event Related
Potential) ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อใชใน
การวัดประเมินศักยภาพและวิเคราะหการทํางานขั้นสูงของสมอง
สําหรับการจัดการเรียนการสอนของนิสิต คณะศึกษาศาสตร
34184 ขอเสนอจางทําปายพลาสวูด ปายวิสัยทัศน อัตลักษณคณะศึกษาศาสตร
สําหรับติดบอรดในหองประชุม QS1-202

5,220,000.00 5,220,000.00 ประกวดราคา บริษัท เกตซ เฮลทแคร (ประเทศไทย) จํากัด
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
4,226.50

4,226.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกูดครีเอชั่น จํากัด
หน ้า 3278

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34185 ขออนุมัติเบิกคาซอมแซมระบบออโตเมติกตูควบคุมการเปดปดการ
ทํางานของเครื่องปมน้ํา เนื่องจากชุดควบคุมออโตเมติกเสื่อมสภาพ จึง
ตองซอมแซมเพื่อกลับมาใชงานไดตามปกติ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห พึ่งสังวาลย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065110207
01/12/2021 -

34186 ขออนุมัติเบิกคาของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณประธานมูลนิธิเพื่อ
สถาบันราชานุกูลฯ และคณะ ที่มอบเงินสนับสนุนเพื่อเปนทุนการศึกษา
แกนิสิตพิการของมหาวิทยาลัย

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง รานแมนิยม

PR0206065110162

01/12/2021

-

-

34187 ขออนุมัติเบิกคายางมะตอย เพื่อใชสําหรับซอมแซมสนามบาสเกตบอล
กลางแจงที่แตกเปนรอง
34188 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อไวสําหรับใชงานพิมพเอกสารในงาน
ทรัพยากรบุคคล
34189 ขออนุมัติจัดซื้อระบบกลองวงจรปด เพื่อสําหรับติดใชงานที่ลาน
กิจกรรมนิสิต (ลานลีลาวดี) เพื่อกํากับดูแลดานความปลอดภัยในพื้นที่
การจัดกิจกรรมของนิสิต

2,775.00

2,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206065120031

02/12/2021

-

-

34190 ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ สําหรับเปลี่ยนใสโทรศัพทไรสาย เนื่องจาก
ของเดิมเสื่อมสภาพ
34191 ขออนุมัติเบิกคาจางเหมาถายภาพ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการแตง
กายชุดนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการสรางเสริมนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 ธ.ค. 64
34192 ขออนุมัติซอมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากคอมเพรสเซอรไหมทําให
เครื่องใชงานไมได จึงจําเปนตองซอมซมเพื่อใหใชไดตามปกติ
34193 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใหแกผูพักคอยผูติดเชื้อโควิด 19 ใน
โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาและสังคม ในวันที่ 24
ธ.ค. 64 - 4 เม.ย. 65
34194 ขออนุมัติเบิกซื้อสายยางสีเขียว ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อใชทําความสะอาด
หองน้ําสนามกีฬาและใชรดน้ําตนไมบริเวณสนามกีฬา
34195 ขออนุมัติเบิกเงินคาตาขายพลาสติก ขนด 1.5x30 เมตร จํานวน 20 มวน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065120087

13/12/2021

-

-

50,500.00

50,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206065110098

14/12/2021

-

-

695.00

695.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน เทคนิค

PR0206065120108

15/12/2021

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล ตันศิริ

PR0206065120098

15/12/2021

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

PR0206065120127

17/12/2021

-

-

PR0206065120166

20/12/2021

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ทับถมยา

1,570.00

1,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206065120171

20/12/2021

-

-

7,700.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด

PR0206065120045

04/12/2021

-

-

PR0206065120047

05/12/2021

-

-

(มหาชน)

34196 ขออนุมัติเบิกเงินคาเชาเต็นทโครงสีขาว ขนาด 5x12 เมตร จํานวน 19
หลัง และเต็นทโครงสีขาว ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 4 หลัง

78,500.00

78,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ละอองนิล ศรีสด

หน ้า 3279

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34197 ขออนุมัติเบิกเงินคาเชาเตนทเขียว ขนาด 4x12 เมตร จํานวน 72 หลัง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
72,000.00

34198 ขออนุมัติซื้อตนไมประดับสําหรับใชในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561-2562
34199 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุทําโครงซุมแสดงความยินดีของสมาคมศิษยเกา
จํานวน 5 รายการ
34200 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุทําฉากหลังพระสงฆ จํานวน 7 รายการ และ
ผาปานกระสอบ จํานวน 2 มวน
34201 ขออนุมัติเบิกเงินคาปายไวนิล จํานวน 9 รายการ
34202 ขออนุมัติเบิกเงินคาฉากกั้นอะคริลิคสําหรับพิธีกรผูอานรายชื่อบัณฑิต
งานพระราชทานปริญญาบัตรฯ จํานวน 1 ชุด
34203 ขออนุมัติเบิกเงินคาแลคซีน จํานวน 4 รายการ
34204 ขออนุมัติเบิกเงินคาเชาพัดลมเปลา 133 เครื่อง พรอมติดตั้ง และพัดลม
ไอน้ํา จํานวน 36 เครื่อง พรอมติดตั้ง
34205 ขออนุมัติเบิกเงินคาจางจัดตกแตงไมดอกไมประดับภายในอาคาร
หอประชุมธํารง บัวศรี และทางเขาหอประชุมธํารง บัวศรี และ Ramp
ทางเดินเสด็จชั้น ๒

225,000.00

34206 ขออนุมัติเบิกเงินคาสติ๊กเกอร พิมพ เคลือบ ขนาด 20x14 ซม. จํานวน
2,000 ดวง
34207 ขออนุมัติเบิกเงินคาผาคลุมหัวเกาอี้ จํานวน 700 ตัว
34208 ขออนุมัติเบิกเงินคาถาน ขนาด CR123A จํานวน 80 กอน

14,800.00

34209
34210
34211
34212

ขออนุมัติเบิกเงินคาตัวอักษรพลาสวูด ขนาด 10 มิล จํานวน 18 ตัว
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 8 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 6 รายการ
ขออนุมัติซอมแซมรถยนต ทะเบียน กน-7637 ชลบุรี จํานวน 4 รายการ

34213 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถจักรยานยนตทะเบียน 1 กร 1480
ชลบุรี จํานวน 31 รายการ
34214 ขออนุมัติเบิกเงินคาติดตั้งเดินสายสัญญาณ UIP CAT6 พอมอุปกรณ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาน แดงทําดี
225,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวแสงดาว แกวไชย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065120046
05/12/2021 PO0206065120001

08/12/2021

-

-

15,020.00

15,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206065120156

18/12/2021

-

-

26,996.00

26,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206065120152

18/12/2021

-

-

8,820.00
16,050.00

8,820.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ
16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโอไอ กรุป จํากัด

PR0206065120153
PR0206065120154

18/12/2021
18/12/2021

-

-

2,288.00
401,920.00

2,288.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
401,920.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุญสราง

PR0206065120201
PO0206065120010

22/12/2021
27/12/2021

-

-

490,000.00

490,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร

PO0206065120011

29/12/2021

-

-

14,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุงอรุณ

PR0206065120271

30/12/2021

-

-

35,000.00
7,600.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโอ&นาย ผามาน
7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร คชอําพล

PR0206065120269
PR0206065120267

30/12/2021
30/12/2021

-

-

4,500.00
28,560.00
847.00
4,260.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรินทร อุดมสันติ์
28,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
847.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
4,260.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206065120268
PR0206065120270
PR0206065110246
PR0206065120023

30/12/2021
30/12/2021
01/12/2021
02/12/2021

-

-

นายวีระพงษ อุดเครือ

3,749.00

3,749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต จํากัด

PR0206065120027

02/12/2021

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด

PR0206065120029

02/12/2021

-

-

หน ้า 3280

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34215 ขออนุมัติเบิกเงินคาบริการกําจัดปลวก จํานวน 1 งาน
34216 ขออนุมัติเบิกเงินคาถังขยะลอเลื่อน ขนาด 240 ลิตร
34217 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1 กร 1479
ชลบุรี จํานวน 4 รายการ
34218 ขออนุมัติเบิกเงินคาหลอดไฟนีออน จํานวน 2 รายการ
34219 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอมแซม จํานวน 9 รายการ
34220 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 6 รายการ
34221 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมกระแสไฟฟาแรงสูงขัดของ
34222 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ จํานวน 6 ลูก
34223 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมลิฟตโดยสารติดตั้ง อาคารเสนาะ อูนากูล ตึก 2
ตัวที่ 1 เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศในตัวลิฟต
34224 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถตู ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี จํานวน 8
รายการ
34225 ขออนุมัติเบิกเงินคางานลางใหญตรวจสอบการทํางาน AHU/FCU
อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี จํานวน 1 งาน
34226 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 7 รายการ
34227 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมเปลี่ยนอุปกรณลิฟตโดยสารอาคารหอประชุม
ธํารง บัวศรี
34228 ขออนุมัติเบิกเงินคาตรวจเช็คระยะรถสวัสดิการ จํานวน 5 คัน
34229 ขออนุมัติเบิกเงินคาเติมน้ํายาแอรรถบัสปรับอากาศ จํานวน 40 ที่นั่ง
ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี
34230 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถอเนกประสงค จํานวน 7 ที่นั่ง ทะเบียน
ขจ-9857 ชลบุรี
34231 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมรถยนต ทะเบียน กธ 2779 ชลบุรี จํานวน
41 รายการ
34232 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซมงานสาธารณูปโภค และวัสดุ
ซอมแซมรถ 6 ลอ
34233 ขออนุมัติเบิกเงินคาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถสวัสดิการ จํานวน 2 คัน
34234 ขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุสําหรับซอมแซม จํานวน 32 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065120030
02/12/2021 -

66,340.00
252.00

66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส จํากัด
252.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาคมเจริญยนต จํากัด

PR0206065120026
PR0206065120024

02/12/2021
02/12/2021

-

-

8,600.00
7,897.00
610.00
1,022.76
21,000.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง
7,897.00 เฉพาะเจาะจง
610.00 เฉพาะเจาะจง
1,022.76 เฉพาะเจาะจง
21,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206065120033
PR0206065120043
PR0206065120044
PR0206065120077
PR0206065120159

02/12/2021
04/12/2021
04/12/2021
09/12/2021
18/12/2021

-

-

บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
การไฟฟาสวนภูมิภาค

นายนภสินธุ ขันทองดี

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR0206065120158

18/12/2021

-

-

6,991.92

6,991.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด

PR0206065120160

20/12/2021

-

-

PR0206065120177

21/12/2021

-

-

1,386.00
52,965.00

75,007.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ที ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เซอรวิส
1,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด
52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

PR0206065120203
PR0206065120199

22/12/2021
22/12/2021

-

-

37,352.63
5,200.00

37,352.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอรเซลล จํากัด
5,200.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร

PR0206065120196
PR0206065120263

22/12/2021
29/12/2021

-

-

61,743.28

61,743.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด

PR0206065120272

30/12/2021

-

-

16,204.75

16,204.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส จํากัด

PR0206065120274

31/12/2021

-

-

3,796.00

3,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206065120275

31/12/2021

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภสินธุ ขันทองดี
5,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ 2512 จํากัด

PR0206065120273

31/12/2021

-

-

PR0206065120277

31/12/2021

-

-

75,007.00

5,216.00

หน ้า 3281

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34235 ขออนุมัติเบิกเงินคาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง
อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี และอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป จํานวน 12 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
64,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

64,200.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0206065120276
31/12/2021 -

34236 จางเหมาตัดตนกกดานหนามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ไร

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพลิน สมหมาย

PR0208065120004

01/12/2564

-

-

34237 จัดซื้อน้ํามันสําหรับใสเครื่องตัดหญา เครื่องตัดแตงกิ่งไม และรถยนต
เพื่อการเกษตรของมหาวิทยาลัย
34238 จางเหมาตัดหญาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ไร

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพาณิชทาใหม

PR0208065120005

01/12/2564

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา มาลัยจิตต

PR0208065120006

01/12/2564

-

-

34239 จัดซื้อบอรดกระจกใสติดผนังประกอบการประชุมภายในหองประชุม
S605 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
34240 จัดซื้อเทอรโมมิเตอรอินฟาเรด IR K9 พรอมเครื่องจายแอลกอฮอลและ
ขาตั้ง จํานวน 3 เครื่อง
34241 จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรค จํานวน 6 ขวด

7,276.00

7,276.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนาภัทธอลูมิเนียม

PR0208065120007

01/12/2564

-

-

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง ศาลาโอสถ

PR0208065120008

01/12/2564

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ชัยชัยเภสัช

PR0208065120009

01/12/2564

-

-

34242 จัดซื้อสปอรตไลทโซลาเซลล ขนาด 100 วัตต จํานวน 4 ตัว

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด

PR0208065120019

09/12/2564

-

-

34243 จัดซื้อสปอรตไลทโซลาเซลลขนาด 100 วัตต จํานวน 4 ตัว

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด

PR0208065120036

09/12/2564

-

-

34244 จางเหมาซอมแซมสายใยแกวนําแสงหอพักนิสิต 2

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล

PR0208065120026

13/12/2564

-

-

34245 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ HP CF280A และ Brother TN-2260 สําหรับ
ใชงานในหองสมุด
34246 จางตรวจเช็คลางระบบแอร , กรุฉนวนกันความรอน และซอมระบบ
ประตูเปดปดไฟฟารถยนต หมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ
34247 จางปริ๊นทแบบแปลน ขนาด A2 และถายเอกสาร ขนาด A2 (โครงการ
กอสรางอาคารจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรียนการสอนและการวิจัย)

5,240.00

5,240.00 เฉพาะเจาะจง รานอัลไพน อินเตอรเทรด

PR0208065120027

13/12/2564

-

-

PR0208065120032

16/12/2564

-

-

34248 จางสําเนาเอกสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 13,668 แผน

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง ตอมเจริญยนต

1,080.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง เปเปอรซัพพลาย

PR0208065110012

21/12/2564

-

-

4,783.80

4,783.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

PR0208065110015

21/12/2564

-

-

หน ้า 3282

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34249 ขออนุมัติจางทําสีหัวเกงรถยนต จํานวน 1 คัน เพื่อทําสีใหบริเวณที่สี
ชํารุด หลุดออกกลับมามีสภาพเหทือนเดิม (รถยนตหมายเลขทะเบียน
บธ - 9388 จบ)
34250 จัดซื้อไฟสปอรตไลทโซลาเซลล ขนาด 100 วัตต จํานวน 6 ตัว

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

6,294.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศพาณิชย จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR0208065120043
22/12/2564 -

6,294.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด

PR0208065120044

24/12/2564

-

-

34251 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 12/2564

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

PR1800065120001

01/12/2021

-

-

34252 ขออนุมัติจางถายเอกสารพรอมเขาเลมงบประมาณฯ

640.00

640.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 640 บาท

PR1800065120042

09/12/2021

-

-

34253 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา สกุลแสง/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065120030

09/12/2021

-

-

34254 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี นันทวิจิตรกุล/เสนอราคา 5,000 PR1800065120031
บาท

09/12/2021

-

-

34255 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณเขมินธ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
5,000 บาท

PR1800065120027

09/12/2021

-

-

34256 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัลิปรียา นารีนุช/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120033

09/12/2021

-

-

34257 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ อับดุลลาร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120039

09/12/2021

-

-

34258 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมต คนชาญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120035

09/12/2021

-

-

หน ้า 3283

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34259 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกศิธร โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065120037
09/12/2021 -

34260 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางญาณิศา ศรีบุญจิตร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120038

09/12/2021

-

-

34261 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อรุณี ธัญญโชติ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120034

09/12/2021

-

-

34262 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชุดาภัค วสุเนตรกุล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120036

09/12/2021

-

-

34263 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอธิปณรงค ใจตรง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120024

09/12/2021

-

-

34264 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคนรีญา ภูระแกว/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120032

09/12/2021

-

-

34265 ขออนุมัติจางถายเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรฯ

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 1,650 บาท

PR1800065120040

09/12/2021

-

-

34266 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120018

09/12/2021

-

-

34267 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ วายุภาพ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065120023

09/12/2021

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร/เสนอราคา 1,500 บาท

PR1800065120041

09/12/2021

-

-

34268 ขออนุมัติจางถายสําเนารายงานการประเมินตนเองฯ

หน ้า 3284

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34269 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญชรัสมิ์ สอนเอี่ยม/เสนอราคา 15,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065120019
09/12/2021 -

34270 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065120020

09/12/2021

-

-

34271 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว บูรณพิมพ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120021

09/12/2021

-

-

34272 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ โสวัตร/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120026

09/12/2021

-

-

34273 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิมา เจริญสุข/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120025

09/12/2021

-

-

34274 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมยศ อิสริโยดม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120029

09/12/2021

-

-

34275 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลุบาวี ตูโยง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120028

09/12/2021

-

-

34276 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธิตา เตะหิรัญ/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120066

13/12/2021

-

-

34277 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร โสสม/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120062

13/12/2021

-

-

34278 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ ทินราช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120065

13/12/2021

-

-

หน ้า 3285

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34279 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศเทพ โสวัตร/เสนอราคา 9,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065120063
13/12/2021 -

34280 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา ผิวละเอียด/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065120064

13/12/2021

-

-

34281 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา สนธิวารี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120068

13/12/2021

-

-

34282 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธน โควสุรัตน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120070

13/12/2021

-

-

34283 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเชษฐ ดวงบุญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120071

13/12/2021

-

-

34284 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณวดี ฟองทนุ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120072

13/12/2021

-

-

34285 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณพันธุ ปชาติกปญญา/เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065120069

13/12/2021

-

-

34286 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล อัตฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120047

13/12/2021

-

-

34287 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน มงคล/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120046

13/12/2021

-

-

34288 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฑฒ ศรีราดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120067

13/12/2021

-

-

หน ้า 3286

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34289 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท/เสนอราคา 15,000 PR1800065120043
13/12/2021 บาท

34290 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาลักษณ หมอกฤทธิ/์ เสนอราคา
15,000 บาท

PR1800065120044

13/12/2021

-

-

34291 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยากร รัตนปราณี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120053

13/12/2021

-

-

34292 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชวรักษ มีฤทธิ/์ เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120054

13/12/2021

-

-

34293 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เปรมจิต ภารพันธ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120050

13/12/2021

-

-

34294 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พลอยไพลิน ชินทะนาม/เสนอราคา 15,000 PR1800065120049
บาท

13/12/2021

-

-

34295 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิพย หินกิ่ง/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120048

13/12/2021

-

-

34296 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประภาพรรณ สาเรรัมย/เสนอราคา 15,000 PR1800065120051
บาท

13/12/2021

-

-

34297 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนกนันท ชมโนนสูง/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120052

13/12/2021

-

-

34298 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

13/12/2021

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธัช งาพาณิชยวัฒน/เสนอราคา 5,000
บาท
หน ้า 3287

PR1800065120058

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34299 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีรัตน ทิพรักษ/เสนอราคา 5,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065120056
13/12/2021 -

34300 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณชนีรัตน อินเลี้ยง/เสนอราคา 5,000 PR1800065120057
บาท

13/12/2021

-

-

34301 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชา ทาแปง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120061

13/12/2021

-

-

34302 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มุกขลิน มหานิยม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120060

13/12/2021

-

-

34303 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิชาภา ตันติชลานนท/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065120059

13/12/2021

-

-

34304 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรทิวา ปลายแดง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120055

13/12/2021

-

-

34305 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาริสา จงเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120045

13/12/2021

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหยาดรุง เตะหิรัญ/เสนอราคา 4,800 บาท PR1800065120078

17/12/2021

-

-

PO1800065120002

20/12/2021

-

-

PO1800065120001

20/12/2021

-

-

34306 ขออนุมัติจัดซื้อกระเชาปใหม

34307 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องฝกสมรรถภาพกลามเนื้อเอนกประสงคแบบ
Multi-system
34308 ขออนุมัติจัดซื้อชุดเครื่องฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ แบบ
Flywheel training

3,150,000.00 3,150,000.00 ประกวดราคา บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส 3,150,000 บาท
(e-bidding)
760,000.00

760,000.00 ประกวดราคา บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/เสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส 760,000 บาท
(e-bidding)
หน ้า 3288

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34309 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน จันทรแกวงาม/เสนอราคา
15,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065120095
21/12/2021 -

34310 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา เพ็ชรประเสริฐ/เสนอราคา 15,000 PR1800065120089
บาท

21/12/2021

-

-

34311 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยาพร กาใจทราย/เสนอราคา 15,000 PR1800065120093
บาท

21/12/2021

-

-

34312 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ทองชูศรี/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065120090

21/12/2021

-

-

34313 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065120092

21/12/2021

-

-

34314 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา วิสัยงาม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120094

21/12/2021

-

-

34315 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศินี สุทธิเจริญ/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120099

21/12/2021

-

-

34316 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากร สาริกา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120100

21/12/2021

-

-

34317 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา นรสาร/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120108

21/12/2021

-

-

34318 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภคพร พรอมผล/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120107

21/12/2021

-

-

หน ้า 3289

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34319 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
5,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญสินี บุญแทน/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065120106
21/12/2021 -

34320 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ สําอางค/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120103

21/12/2021

-

-

34321 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรณสิน บุญสม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120104

21/12/2021

-

-

34322 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักดิ์ เคียนเขา/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120105

21/12/2021

-

-

34323 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ์ มูฮําหมัดอารี/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800065120102

21/12/2021

-

-

34324 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล ตอนศรี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120085

21/12/2021

-

-

34325 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร กลอมดี/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120083

21/12/2021

-

-

34326 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา นอยผล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120084

21/12/2021

-

-

34327 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ นุมกวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065120082

21/12/2021

-

-

34328 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารยา กิจประเสริฐ/เสนอราคา 9,000 บาท

21/12/2021

-

-

หน ้า 3290

PR1800065120087

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34329 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิรา อานามวัฒน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065120088
21/12/2021 -

34330 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชานนท ภูสิงห/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120097

21/12/2021

-

-

34331 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพัฒน รัตนวิระกุล/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065120086

21/12/2021

-

-

34332 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิอันวาร ระเดนอาหมัด/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065120091

21/12/2021

-

-

34333 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนาธิป จินดา/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120098

21/12/2021

-

-

34334 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ จันตุด/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120096

21/12/2021

-

-

34335 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต สุดแสน/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120120

22/12/2021

-

-

34336 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล มาราม/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120128

22/12/2021

-

-

34337 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรสิริ แปลงโสม/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120119

22/12/2021

-

-

34338 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาศ สุดสงวน/เสนอราคา 15,000 บาท

22/12/2021

-

-

หน ้า 3291

PR1800065120127

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34339 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
15,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิตานันท ศรีสอนดี/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120122
22/12/2021 -

34340 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สาริศา จัตุชัย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120124

22/12/2021

-

-

34341 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิฐชา อุมรัมย/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120125

22/12/2021

-

-

34342 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฉัตรกาญจน บํารุงจิต/เสนอราคา 15,000
บาท

PR1800065120129

22/12/2021

-

-

34343 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร/เสนอราคา 15,000 PR1800065120123
บาท

22/12/2021

-

-

34344 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลชนก ฟงโอวาท/เสนอราคา 15,000 บาท PR1800065120121

22/12/2021

-

-

34345 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
บัณฑิตจบใหม ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราธิป บุตรวาป/เสนอราคา 15,000 บาท

PR1800065120118

22/12/2021

-

-

34346 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120111

22/12/2021

-

-

34347 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล สุขสงา/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120113

22/12/2021

-

-

34348 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ยิ่งประยูร/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120116

22/12/2021

-

-

หน ้า 3292

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

34349 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
9,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชพร ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065120114
22/12/2021 -

34350 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิสา สุดสงวน/เสนอราคา 9,000 บาท PR1800065120115

22/12/2021

-

-

34351 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา วารีชล/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120112

22/12/2021

-

-

34352 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
ประชาชนทั่วไป ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทวัน ชํานาญพืช/เสนอราคา 9,000 บาท

PR1800065120117

22/12/2021

-

-

34353 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สิราภรณ สมบูรณพันธ/เสนอราคา 5,000
บาท

PR1800065120133

23/12/2021

-

-

34354 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กษมา แปนคง/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120134

23/12/2021

-

-

34355 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยทรรศน บุญมา/เสนอราคา 5,000 บาท PR1800065120132

23/12/2021

-

-

34356 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ตาพาลี/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120131

23/12/2021

-

-

34357 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ลาภสถิตย/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120135

23/12/2021

-

-

34358 ขออนุมัติจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท
นักศึกษา ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโมไนย บุญรม/เสนอราคา 5,000 บาท

PR1800065120130

23/12/2021

-

-

หน ้า 3293

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลําดับที่
34359 ขออนุมัติจัดซื้อปุย

34360 ขออนุมัติจัดซื้อน้ํากลั่น

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง
2,250.00

312.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,250.00 เฉพาะเจาะจง รานลี้ฮวดสุน/เสนอราคา 2,250 บาท

312.00 เฉพาะเจาะจง รานไพรเวชคาวัสดุ/เสนอราคา 312 บาท

หน ้า 3294

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
ในการซื้อหรือจาง
PR1800065120140
24/12/2021 -

PR1800065120139

24/12/2021

-

-

